Informasjonsbrev til elever på 9 og 10.trinn ved Søndre land ungdomsskole
Velkommen som tilbake som elev ved Søndre land ungdomsskole. Håper dere har hatt en fin
sommerferie og er klare for å starte opp. Lærere har planleggingsdager denne uka og vil være
godt forberedt til å ta dere i mot mandag 17.august kl.09.00. Søndre land ungdomsskole vil
legge til rette slik at du kan trives på skolen og bruke mulighetene dine til å lære og utvikle
deg. Vår visjon er: «Sammen skaper vi kompetanse for framtiden» og med verdiene «miljø»,
«mestring» og «muligheter» jobber vi med å gi deg de beste forutsetningene for å trives med
læring i dag og i framtiden.
Skolestart: Skoleåret starter mandag 17. august kl. 09.00 med frammøte for 9.trinn i kantina og
10.trinn i amfiet. Etter kort info fra teamleder, går man til sine klasserom sammen med
kontaktlærere. Grunnet smittevern skal elevene møte opp slik, og gjennomgang av da gjeldene
smittevernregler, vil bli gjennomgått. Skolen tar smittevernregler på største alvor og vi vil bruke en
del tid på dette for å bli trygge på hvordan vi skal følge disse. Første skoledag vil inneholde mye
informasjon og dere vil få med dere en del skriv som skal leveres til foresatte. Dagen er ferdig kl
14.30.
Info til foresatte:
I løpet av skoleåret sendes informasjon til foresatte fortrinnsvis via epost og sms. Det er derfor viktig
at skolen har riktige epostadresser og mobilnummer til både elever og foresatte.
Praktisk informasjon til elever: Dere vil få ukeplan og timeplan den første dagen. Nærmere
informasjon om dette vil dere få ved oppstart. 10.trinn følger «gammel» læreplan, mens 9.trinn skal
i gang med fagfornyelsen.
Skap: Skolen registrerer hvem som har hvilket skap. Skap som ikke er registrert vil bli tømt. Det er
kodelås på skapene.
Skoleskyss: Elever som har mer enn 4 km skolevei, har rett på skoleskyss /reisekort. Skysskort
videreføres fra tidligere skoleår. Se vedlagt infoskriv fra Udir. Ta kontakt dersom dere er usikre i
forhold til skyss. Oppfordrer til at de som kan sykle/gå gjør dette i størst grad, da grunnet sikkerhet
Godt og trygt skolemiljø: Alle elever har krav på et godt og trygt skolemiljø etter oppll. § 9A. Skolen
arbeider aktivt og systematisk for å sikre at alle elever opplever å ha det godt og trygt i
skolehverdagen. Skolen samarbeider forebyggende med elever og foreldre/foresatte for å skape et
godt og trygt miljø for alle. Elever som opplever at miljøet ikke er godt og trygt skal først og fremst
varsle sin kontaktlærer, eller direkte til rektor. Vi legger ut vår handlingsplan for et godt og trygt
skolemiljø på vår hjemmeside. Vi gleder oss til å møte deg på Søndre land ungdomsskole mandag
17.aug. Hjelp og spørsmål? Kontakt oss gjerne i resepsjonen dersom du lurer på noe eller vil gi
beskjed om noe. Sentralbord: 611 29199
Velkommen! Med vennlig hilsen Tony Tøftum Rektor
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Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen
For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og
rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er
smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

Det er trygt for barn å gå på skolen
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal
følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt
smittevern. Vi er spesielt opptatt av:
•
• Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
•
• Vask hender før dere kommer på skolen.
•
• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?
Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og
klemming.
Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med
vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere
må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.
Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor
mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må
holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.
Skoleskyss Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for
å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene
holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.
Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både
mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til
skolen.

Opplæringsplikt for alle elever
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever
uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.
Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen😊

