Til elever og foresatte
Godt nytt år!
Hamar katedralskole er på rødt nivå i uke 1 og uke 2. Dette er et nasjonalt smitteverntiltak for
alle landets videregående skoler kunngjort av regjeringen i en pressekonferanse søndag
3.januar 2021.
Elevene vil i denne perioden veksle med å ha undervisning på skolen og fjernundervisning
hjemme.
Vi ber om at elever er flinkere til å holde avstand i alle situasjoner på skolen. Ved
hjemmeundervisning er det viktig at elever står opp, spiser og ordner seg og er klare før de
logger seg på.
Disse elevgruppene møter på skolen følgende dager:
Klasser/trinn
GS
Vg1 YF
Vg2 YF
Vg3 YF
Vg1 ST, KD, ME
Vg2 ST, KD, ME, SES
Vg3 ST, KD, ME, SES

Dager på skolen, uke 1
Tirsdag og fredag
Tirsdag og onsdag
Torsdag og fredag
Tirsdag og fredag
Tirsdag og fredag
Onsdag og torsdag
Onsdag og torsdag

Dager på skolen, uke 2
Mandag, onsdag og fredag
Mandag, onsdag og fredag
Tirsdag, torsdag og fredag
Mandag, onsdag og fredag
Mandag, onsdag og torsdag
Tirsdag, torsdag
Tirsdag, torsdag

*Vg2 yrkesfag: her avtales det mellom elev, bedrift og faglærer om eleven skal ut i bedrift
**Elever i STS-klassen får mer informasjon av kontaktlærer
***Finn din vei – gruppa vil få mer informasjon av leder
Vi ber om forståelse for skolens prioriteringer. Planen vil ikke oppfylle alle ønsker og behov,
og det kan være mange gode argumenter for å prioritere annerledes.
Vi følger smittevernveilederen på rødt nivå og må ta hensyn til hvor mange elever som kan
være på skolen samtidig, romkapasitet, forflytninger, antall elever i samme rom. Alle elever er
like viktige, og sammen må vi gjøre det beste ut av situasjonen.
Timeplanen følges i alle fag
Kantina er stengt. Elevene må ta med matpakke og drikke selv. Elevene skal spise i
klasserommene. Kantineområdet blir avstengt.

Innganger til skolen: Elevene går inn den inngangen på skolen som er nærmest det
klasserommet de skal ha undervisning. Det er kun hovedinngangen (inngang sør) som er åpen
og kan brukes uten adgangskort.
Biblioteket er åpent med begrenset antall
Smitteverntiltak: Alle må ta ansvar for å følge de tre grunnpilarene i smittevernveilederen:
1) Syke personer ikke skal være på skolen
2) God håndhygiene
3) Redusert kontakthyppighet mellom personer
Hygienetiltak: Det er håndsprit ved alle innganger/utganger – «Sprit inn – sprit ut»
Det er satt ut ekstra tørkepapir og to typer desinfeksjonsmiddel, overflatedesinfeksjon og
hånddesinfeksjon, i alle klasserom slik at elever kan sprite hendene og tørke overflater.
Skoleskyss: Alle skolerutene kjører som normalt. Elevene henstilles til å bruke alternativ
transport hvis mulig.
IKT-hjelp: Send e-post til support.hks@innlandetfylke.no
Rådgiver: ta kontakt med katta.resepsjon@hedmark.org
Bøker eller pc-er på skolen: Elever som mangler utstyr som må hentes på skolen, ta kontakt
med katta.resepsjon@hedmark.org
Behov for oppfølging av miljøveileder: Ta kontakt med Gry Sønsthagen tlf. 94783217
Helsesykepleier: Behov for hjelp, ta kontakt på tlf.: 90 26 96 65 eller 48 16 86 13
På skolens hjemmeside, vil det finnes oppdatert informasjon om situasjonen. Skolen vil også
bruke sms, for å nå ut med informasjon til elever og foresatte. Adressen til skolens
hjemmeside er https://www.hamar-katedral.vgs.no/. Her finnes også kontaktinformasjon til
skolens ansatte.

Elever vil få annen nødvendig informasjon på klassenivå/gruppenivå av sin faglærer.

Hamar katedralskole, 4.januar 2021
Med vennlig hilsen
Ingvild Rønn Sætre, rektor

