
17. mars 2020 
Kjære foreldre og foresatte, 
 
Siden forrige mail, som ble sendt ut før helga, har mye skjedd både her til lands og rundt omkring i 
verden. Coronaviruset har virkelig satt sitt preg på vår tilværelse og hverdag. Det er rart å drive skole 
uten elever tilstede i klasserommene, og vi savner den gode skole- og internathverdagen. 
Forhåpentligvis normaliseres tilværelsen seg igjen om ikke så altfor lenge.  
 
Vi er nå godt i gang med nettundervisningen. Jeg tror at både lærere og elever var litt spente på 
hvordan dette ville bli, men tilbakemeldingene fra lærerne er så langt gode. Elevene er flinke til å 
møte opp når øktene starter, og det er fint å merke at de er positivt innstilte. Jeg er imponert over 
både elevene og lærerne, som jeg opplever virkelig gjør det beste ut av en uvanlig 
undervisningssituasjon. Vi følger for øvrig vanlig timeplan framover, om noen skulle lure på det. 
Fremdeles gjelder vårt fraværsreglement, og fravær føres også dersom noen ikke møter opp til den 
digitale undervisningen.  
 
Både i går og i dag har vi gjennomført andakt kl 10, og vil fortsette med det framover. Vi planlegger 
også søndagsmøter. Sos.ped. teamet vårt vil også være delvis operativt, og er tilgjengelig for våre 
elever. Vi ønsker å være aktive i sosiale medier framover, så følg med på det som legges ut på Insta 
og facebook! Ellers så må jeg også få løfte fram servicepersonalet vårt, som er i full gang med å vaske 
og rydde internatenes fellesområder og skolens øvrige fellesområder. De gjør en kjempeinnsats! 
 
Mange er bekymret for skolens økonomi når skolen nå er stengt. Som mange andre arbeidsplasser 
rammes også vi. Vi kommer dessverre ikke utenom permitteringer, og vi gjør det vi kan for å tilpasse 
driftskostnadene våre i tråd med denne krevende situasjonen.  
 
Vi har naturlig nok mottatt noen spørsmål vedr elevbetalingen. Det er viktig for oss å finne fram til en 
god løsning på dette. Vi har rådført oss med våre søsterskoler, slik at vi har en felles praksis vedr. 
dette.  Så lenge unntakstilstanden vedvarer, gjelder følgende:  
 

 Elevene må fortsatt betale skolepenger, kr 1500 pr måned. De har fortsatt sin elevstatus, og 
de er elever ved skolen og mottar undervisning, selv om den foregår som hjemme-
/nettundervisning. Skolepengene vil derfor faktureres som normalt. 

 
 Elevene mottar fortsatt borteboerstipend fra Lånekassen selv om de nå i en periode må være 

hjemme. Det betyr at vi reduserer satsen for prisen på internatsatsen slik at dere betaler 
borteboerstipendet, som utgjør kr 4 517 pr måned.  
 

 For mars måned betaler dere fakturaen i sin helhet på forfall 20.03. De 14 dagene elevene 
ikke har vært på skolen, vil bli refundert i henhold til det ovennevnte, i mai måned. 
 

 De som bor på internatet, men som ikke mottar borteboerstipend, vil bli kontaktet av 
administrasjonsledere Karianne Løite. 

 
 
Vi ønsker dere alle det beste for ukene som ligger foran oss, og håper og ber om at situasjonen snart 
er tilbake til det normale igjen. Når det foreligger informasjon om oppstart av skolen, lar vi høre fra 
oss igjen. Tusen takk også til dere for forståelsen, omtanke og forbønn! 



Skulle det være spørsmål til dette er det bare å ta kontakt med rektor. 
 
Til slutt vil jeg minne om salmistens ord: «I din hånd er mine tider» (Salme 31.16). Jeg opplever det 
som gode ord i dag og for tiden som ligger foran.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Edgar Gamst Kristoffersen, 
Rektor 
 
rektor@kvitsund.vgs.no 
91157001 
 
 
 


