
Hei alle flotte foresatte!

Da var første skoledag over og alle bestod med glans.
Det var så utrolig hyggelig å treffe alle elevene og samtidig slå av en prat med dere foreldre. Vi 
gleder oss til videre samarbeid og samvær.

Tenkte å skrive en liten oppsummering av det  jeg sa etter oppropet i dag, samt dele litt info og 
svare på spørsmål som har kommet i løpet av dagen, slik at de som ikke hadde anledning til å være 
tilstede får samme info. 

• Når det gjelder generell info om covid og restriksjoner, viser jeg til tidligere utsendt e-
post, men hovedbudskapet er dette: 

• Det er ingen kohorter
• Kroppsøvingstimene kan gjennomføres som normalt - men med maske dersom 

aktiviteten innebærer nærkontakt
• Kan man ikke holde 1,5 meter avstand, skal man bruke maske - både ute og inne
• Elevene må ha med seg vannflaske på skolen - helst ha en stående fast på skolen
• Levere tillatelsesskjema så raskt som mulig - klasselister vil bli delt i klassen
• Det vil bli avholdt foreldremøte 13. september - mer info kommer.

Hvert år opplever man på skolen at det kommer noen runder med lus. I løpet av dagen i dag har vi 
fått beskjed om at det har vært tilfeller av lus hos våre elever. Vi ber derfor alle om å ta en sjekk 
hjemme. Lus heter piojos på spansk, dersom dere skulle trenge en tur på apoteket.

Jeg har  også fått spørsmål om spanskkurs for foreldre. Vanligvis har vi spanskkurs på 
ettermiddagen for foreldre, fra september/oktober og frem til jul. Dette skoleåret har vi hatt litt 
utfordringer med å organisere dette, da vi var ganske usikre på hvordan høsten kom til å bli mtp. på 
restriksjoner, karantene etc. I tillegg har den læreren som pleier å holde kurset, full timeplan dette 
skoleåret. Når det er sagt, har vi ikke gitt opp å forsøke å arrangere spanskkurs, altså. Det er ikke 
umulig at vi kan få det til. Vi holder dere oppdatert!

Takk for en veldig hyggelig dag, så sees vi i porten i morgen!

Hilsen Trude


