
Kjære elever og foreldre/foresatte,  

Vi er glade for at vi kan ønske både nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår på Kvitsund. 

Etter en lang sommerferie skal det bli fint å komme i gang med det nye skoleåret.  

Utdanningsdirektoratet har bedt skolene å planlegge for en mer normal skolehverdag der vi følger 

gult nivå i trafikklysmodellen. Norge har erfart en oppblomstring i smitten de siste ukene, så det vil 

fremdeles være viktig å følge de smitteverntiltakene vi som skole legger opp til. God håndhygiene og 

redusert kontakt mellom oss på Kvitsund forblir viktige stikkord også dette skoleåret.  

I dag har vi besluttet å avlyse de tre planlagte åpningsfestene kommende helg. Det er en kjedelig 

avgjørelse, men vi tror at det er fornuftig. Begrunnelsen er enkel, vi ønsker å redusere risikoen for 

koronasmitte.  

Vi ønsker likevel å gjøre det vi kan for at det skal bli kjekt å komme tilbake til Kvitsund om få dager. 

For våre elever som begynner i Vg1, arrangerer vi en halvtimes info-samling ute for elevene med en 

foresatt. Nye elever i Vg2 med en foresatt blir også med på denne samlingen.  

Det er helt i orden at en foresatt blir med på rommet for å hjelpe til med utpakkingen. Vi ønsker 

imidlertid at dere foreldre/foresatte ikke oppholder dere lenger på rommet enn nødvendig. Heldigvis 

er værmeldingen strålende for helga, så det den ytre rammen for oppstarten er god.  

Program for lørdag: 

Kl 14  Innkvartering på fløyene kl 14.00.  

Kl 15  Tacosuppe i matsalen  

Kl 16.00  Samling for nye elever med foresatte i vg3 i personalkantina 

 

Kl ?   Miljøarbeidere har opplegg for å bli kjent med elevene 

Is og kaffe 

      kl 01.00  Innetid 

  

Program for søndag: 

Fra kl 10.00  Registrering, utlevering av romnøkkel og innlevering av kontrakter i 

vestibylen på Tunhuset. Kontraktene skal signeres av foresatte til elever 

under 18 år.  

 

12.00 – 14.30-  Servering av grillmat på tunet. 

 

Kl 13.30:   Utendørs informasjonsmøte for vg1 med en foresatt og nye elever i vg2 med 

en foresatt. Foresatt og elev sitter sammen 

19.30:   Kveldsmat 

20.30:   Bli-kjent-aktiviteter  

23.00:   Ro 

 

 

Velkommen til Kvitsund! 

 

Med vennlig hilsen 

Edgar Gamst Kristoffersen, rektor 


