
 

 
Kjære alle foreldre og foresatte til våre elever,     
 

Kvitsund, 24 april 2020 
 
 
Vi begynner å vende oss til en annerledes hverdag med begrensninger på ulike områder. 
Samtidig kjenner vi nok også på et sterkt ønske og behov om å kunne normalisere hverdagen 
igjen. Det oppleves derfor godt å kunne forberede oss på gjenåpning av Kvitsund. Signalene 
fra regjeringen er at de ønsker at elevene skal kunne vende tilbake til skolen før 
sommerferien. Kommende mandag er det noen yrkesfagelever som starter opp, så nå vi venter 
spent på myndighetenes avgjørelse om tidspunkt for når skoler med studiespesialisering kan 
starte opp igjen. Dette skal visstnok kunngjøres i starten av mai måned. Vi antar at vi kan 
åpne Kvitsund igjen i løpet av neste måned, men vet ikke hvordan dette vil operasjonaliseres. 
Denne avgjørelsen er ikke vår, men myndighetenes. Når dette er avklart, sender vi ut ny 
informasjon. 
 
I påvente av oppstart bruker vi blant annet tid på å utarbeide gode smittevernsrutiner som trer 
i kraft når vi åpner skolen igjen. Myndighetene har utarbeidet en veileder til skolene i tillegg 
til de generelle smittevernreglene, som vi må gjøre til våre. Det betyr at det på mange måter 
blir en helt ny skolehverdag og internathverdag, både for elevene og for oss ansatte. Rutinene 
som vi skal rulle ut, vil nok også videreføres i høst, tenker jeg.  Når vi har ferdigstilt dette 
arbeidet, vil vi sende det ut til dere og til elevene. Til tross for alle disse nye tiltakene, tror jeg 
det skal gå veldig fint å drive skole. Vi gleder oss virkelig til oppstart!  
 
Tidligere denne uka ble det offentliggjort at også den muntlige eksamen for i vår er avlyst. 
Det forholder vi oss selvsagt til. Vi bruker nå tiden fram mot sommerferien på å sikre oss et 
tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for den enkelte elev.  
 
Tusen takk til dere som har besvart på spørreundersøkelsen som vi sendte ut i forrige uke. Det 
er både nyttig og hyggelig å lese tilbakemeldingene fra dere. Vi holder fremdeles på å studere 
svarene. Det er fremdeles mulig å besvare undersøkelsen, dersom noen skulle lure på det.  I 
dag sender vi forøvrig ut en spørreundersøkelse til elevene, som også vil være nyttig for oss. 
 
Da ønsker jeg dere gode dager framover! Guds velsignelse over liv, virke og hjem!  
 
 
Mvh. 
Edgar Gamst Kristoffersen 
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