Holen skole

Til elever og foresatte på 1.-10.trinn

Vår referanse:
Saksbehandler:
Dato:
Deres ref.:

2021/64750-11
Linda Stub Nilsen
20. desember 2021

Julehilsen og informasjon om første skoledag 04.01.2022
Da er det tid for siste skoledag før jul og juleferie for våre elever.
Vi takker for et godt samarbeid også denne høsten, og for god støtte i en krevende tid med mye smitte
på skolen. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og juleferie.
Første skoledag etter juleferien er tirsdag 4.januar 2022.
Vi holder nå på å flytte fra to skolebygg i Fyllingsdalen og inn i nytt skolebygg i Øvre Holen 6 på
Laksevåg. Vi ser frem til å ta imot elevene i nytt skolebygg 4.januar.
Ettersom vi fortsetter med gult tiltaksnivå frem til midten av januar, må vi organisere første skoledag i
nytt skolebygg noe annerledes enn planlagt.
Elevene møter på følgende steder og tidspunkt:
• Elever som skal på SFO 04.01.22 møter på nedre skoleplass kl. 07.30. Elevene blir fulgt
kohortvis til sine områder.
• Elever på 1. og 2. trinn møter på nedre skoleplass ved egen inngang kl. 08.25.
• Elever på 3. og 4.trinn møter på nedre skoleplass ved egen inngang kl. 08.35.
• Elever på 5.trinn møter ved inngang B kl. 08.25.
• Elever på 6.trinn møter ved inngang B kl. 08.35.
• Elever på 7.trinn møter ved inngang B kl. 08.45.
• Elever på 8.trinn møter ved inngang A kl. 08.30
• Elever på 9.trinn møter ved inngang A kl. 09.30 og går opp utvendig trapp til 7.etasje.
• Elever på 10.trinn møter ved inngang A kl. 10.30 og går opp utvendig trapp til 8.etasje.
(Inngang A er i Øvre Holen 6)

I løpet av skoledagen blir det omvisning for elevene.
Grovgarderobe og innesko:
Elevene skal henge yttertøy og sette sko i trinnets grovgarderobe, og kan benytte egne innesko
innendørs.
Omvisning for foresatte:
Vi vil sette opp tidspunkt for omvisning for foresatte når det lar seg gjøre.
Foresatte kan dessverre ikke komme inn i skolebygget så lenge vi er på gult tiltaksnivå, og vi ber vi
om at det respekteres. Dersom foresatte må inn i bygget skal det avtales på forhånd.
Gult tiltaksnivå:
Vi viser til tidligere gitt informasjon om tiltak på gult tiltaksnivå. Gult tiltaksnivå gjelder til midten av
januar. Vi vil komme med fortløpende informasjon via sms dersom smittesituasjonen tilsier at vi må
endre på planen over.
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