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Til elever og foresatte

Lene Hoel
9. mai 2020

Informasjon til elever og foresatte
Undervisning fra og med uke 20
Den 7. mai informerte regjeringen om at alle elever skal tilbake til skolen i løpet av uke 20. Vi ser
veldig fram til å endelig få alle elever på skolen igjen. Her kommer informasjon om hvordan dette blir
organisert på Atlanten vgs.

Plan for undervisning
Skolen har fått mange tilbakemeldinger på at planen som ble lagt etter påske har fungert godt. Vi vil
derfor fortsette i henhold til denne planen. Det betyr at det fra og med uke 20 blir nye fag, men
fremdeles to økter hver dag. En økt før lunsj og en økt etter lunsj. Timeplanen i webuntis er allerede
oppdatert i henholdt til fag og økter. Det kan komme justeringer på tidspunkt og det vil bli lagt inn
mer tid med kontaktlærer.
Det er laget en egen smittevernveileder for videregående skoler. Skolen har også fått retningslinjer
fra skoleeier. For å oppfylle alle krav vil det framover bli en kombinasjon av hjemmeundervisning og
undervisning på skolen. Skolen planlegger nå for følgende fordeling av dette:
Trinn
VG1
VG2
VG3

Undervisning på skolen
Mandag og tirsdag
Torsdag og fredag
Onsdag

Undervisning hjemme
Onsdag, torsdag og fredag
Mandag, tirsdag og onsdag
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Merk følgende
 Trinndagene over er hele dager. Alle dager starter kl 08.40. Øvrige tidspunkt kommer.
 I tillegg vil enkelte fag og grupper ha undervisning på skolen utover dette. Detaljert
informasjon om dette kommer på mandag.
 Det vil bli møte med kontaktlærer/kontaktgruppen de dagene elevene er på skolen.

Mandag 11. mai skal alle elever ha hjemmeundervisning. Skolen trenger denne dagen til å gjøre
ferdig alle nødvendige forberedelser. Elevene vil møte på etter følgende plan i uke 20:
VG1: Tirsdag 12. mai
VG3: Onsdag 13. mai
VG2 Torsdag 14. mai.
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Smitteforebyggende tiltak
De tre grunnpilarene for å begrense smittespredning ligger også til bunn for skolen sine tiltak:
1. Syke personer skal ikke være på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer
Dere kan lese hele den nasjonale veilederen her. Skolens konkrete smittevernstiltak ligger vedlagt.

Elever i risikogruppen
Det kan være noen elever som fremdeles ikke bør møte på skolen. Veilederen inneholder
informasjon om dette. Elever som er usikker på eller vet at de ikke kan møte på skolen må ta kontakt
med avdelingsleder for Elevtjenesten, Rune Nordhaug (rune.nordhaug@mrfylke.no), som vil følge
opp dette.

Transport til skolen
Skolen oppfordrer de som har mulighet til å gå, sykle, kjøre selv til å gjøre dette. Det vil også være
mulig å ta kollektivtransport, men dersom du har mulighet til å komme deg til skolen på andre måter
vil vi oppfordre til dette.

Retningslinjer for undervisningen
Retningslinjer og forventninger som er sendt ut tidligere gjelder fortsatt. Se vedlegg for detaljert
informasjon.

Tusen takk for innsatsen, tålmodigheten og positiviteten dere alle har vist i en utfordrende periode.
Vi gleder oss veldig til å se dere på skolen igjen. Ta fortsatt vare på dere selv og de rundt dere!
Ta kontakt med kontaktlærer eller noen andre på skolen dersom du lurer på noe. Se vedlagt
kontaktinformasjon.

Med vennlig hilsen

Trond Hjelle
Rektor

Vedlegg:
Skolens konkrete smittevernstiltak
Retningslinjer for deg som elev
Kontaktinformasjon
Oversikt over kontaktlærere
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VEDLEGG
Skolens konkrete smittevernstiltak


















Elevene vasker hendene før de drar hjemmefra, når de kommer på skolen, før og etter lunsj,
ved toalettbesøk og vasker hendene når de kommer hjem. De kan bruke Antibac i
fellesområdene og ved inngangspartiet.
Eleven går direkte på sitt klasserom ved skolestart, jfr. Webuntis, uten å benytte seg av
fellesområdene på skolen.
Elevene blir plassert i grupper på ca. 20, med minimum 1 meter mellom hver plass og så stor
avstand som er praktisk mulig.
Elevene skal ikke dele skrivesaker, bøker, PC/Mac og lignende.
Klasseromsgangene vil bli merket slik at elevene holder avstand når de går inn og ut av
klasserommene.
De ulike elevgruppene vil få korte friminutt hvor de generelle smittevernstiltakene skal
ivaretas av elevene.
Elevtoalettene vaskes regelmessig flere ganger per dag
Pulter/kontaktflater vaskes mellom hver fagøkt og daglig av renholdspersonale
Utstyr som ev. benyttes på skolen vaskes etter at elevene har vært i kontakt med det så langt
det lar seg gjøre.
Elevene kan benytte fellesområdene; inngangsparti, uteområdet, auditoriet og biblioteket i
friminutt og matpausen. Det er viktig at de generelle smittevernstiltakene overholdes:
Avstand, fysisk kontakt, hygiene.
Kantinen ved skolen vil ha begrenset åpningstid. Alle smittevernstiltak knyttet til den vil
ivaretas av skolen i henhold til sentrale krav.
Alle henvendelser til Elevtjenesten, lærer, stab og ledelse skal skje i resepsjonsluka på skolen.
Klassene vil ha kontakttime på faste områder hver uke der smittevernstiltakene for skolen
må overholdes av elevene og ansatte.
Dersom elevene er syke, (inkludert milde symptomer som lett forkjølelse) så skal eleven
holdes hjemme fra skolen til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
Dersom eleven blir syk på skolen må eleven varsle resepsjonen på skolen, ev. faglærer.
Eleven må sendes hjem og foresatte blir varslet for elever under 18 år. Hvis eleven må hentes
av foresatte, har vi eget rom på skolen hvor eleven venter. Dersom eleven har symptomer i
forhold til Covid 19 i over to dager skal fastlege/legevakt kontaktes for vurdering av testing.
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Retningslinjer for deg som elev
Retningslinjer og forventninger som er sendt ut tidligere gjelder fortsatt.
Tilstedeværelse
Det vil bli registrert tilstedeværelse for øktene og det er forventet at alle elever deltar på alle økter.
Dersom du er syk eller har andre årsaker til at du ikke kan delta må du melde fra om fravær til
faglærer og/eller kontaktlærer.
Forventninger til deg som er elev
Alle dine plikter som elev, jfr. OPL, M&R skolereglement og skolens særbestemmelser, gjelder også i
denne perioden, men skolen vil legge mer til rette for at opplæringen i denne perioden blir best
mulig. Dette skal vi gjøre gjennom tydelig struktur, gode faglige opplegg, god kommunikasjon og
fremdeles være tett på dere elever.
Her er noen konkrete forventninger til dere elever i perioden framover:
 Orienter deg i de nye planene og møt forberedt til hver økt.
 Møt opp på skolen eller på Teams til avtalte tidspunkt
 Følg med og hold deg orientert i planer, arbeidsoppgaver og beskjeder på It`s Learning:
o Sjekk planene
o Gjør det som er forventet av deg i de ulike fagene
o Svar på meldinger fra lærere og ev. andre
o Ta kontakt med faglærer dersom du trenger hjelp til noe vedrørende de faglige
oppleggene
o Kontaktlæreren din har fremdeles et ekstra ansvar for deg. Ta kontakt med
kontaktlæreren din om det skulle være noe annet du lurer på eller trenger hjelp til.
 Meld fra til faglærer dersom du ikke kan møte til avtalt økt.
 Meld fra til kontaktlærer dersom du er syk eller av andre årsaker ikke har mulighet til å følge
opp avtaler og arbeid. NB! Jobb er ikke godkjent årsak til fravær.
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Kontaktinformasjon
Kontaktlærere
Se vedlegg neste side for oversikt over kontaktlærere.

Faglærere
Her er lenke til skolens hjemmeside der dere finner kontaktinformasjon til alle faglærere:
http://atlanten.vgs.no/Atlanten-VGS/Om-skolen/Ansatte

Stab
Dersom dere har spørsmål om tekniske utfordringer eller annet tilknyttet skoledrift kan stab kontaktes.
Navn
Ansvar
E-post
Tlf
Lars-Erik Astad
IT-ansvarlig
lars-erik.astad@mrfylke.no
95869432
Aila Borgen
Lærling
Aila.borgen@mrfylke.no
92492926
Linn Mekvik
Konsulent
Linn.mekvik@mrfylke.no
40603085

Skolens ledelse
Navn

Ansvar

E-post

Tlf

Trond Hjelle

Rektor

trond.hjelle@mrfylke.no

41928271

Lene Hoel

Assisterende rektor

lene.hoel@mrfylke.no

95181701

rune.nordhaug@mrfylke.no

41041942

morten.valde.lystad@mrfylke.no

97103175

Avdelingsleder idrett, språk og
realfag
Hovedansvar VG1

Rune Nordhaug

Morten Valde Lystad
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