Til elever og foresatte
Regjeringen har besluttet at alle videregående skoler skal over på rødt nivå fra og med
torsdag 16.12.21 og i utgangspunktet fire uker framover. Elevene ved Hamar katedralskole
skal alternere mellom dager med undervisning via Teams/hjemmeskole og undervisning på
skolen. Vi ber om forståelse for våre prioriteringer. Endringer kan komme.
Se organisering i tabell som ligger vedlagt.
Timeplanen følges i alle fag. Alle elever skal møte faglærer hver økt på Teams eller på
skolen.
Kantina vil ha redusert tilbud torsdag 16. og fredag 17.desember. Kantina er stengt mandag
20. og tirsdag 21. desember. Sitte-området i kantina vil være avstengt. Følg med på
«Kattaelever SHKS» for info om tilbudet i kantina i januar.
Lunsjen må spises i klasserommet uansett om du har med mat eller kjøper i kantina. Øvrige
sittegrupper på skolen kan brukes.
Innganger til skolen: Elevene går inn den inngangen på skolen som er nærmest det
klasserommet de skal ha undervisning i. Det er kun hovedinngangen (inngang sør) som er
åpen og kan brukes uten adgangskort.

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
Avstand: Elevene skal holde 1-meter avstand både i klasserommet og utenfor klasserommet.
Vi minner om at alle må ta ansvar for å overholde avstandsreglene. Elevene skal ha faste
plasser i klasserommet.
Hygienetiltak: Det er håndsprit ved alle innganger/utganger, i alle klasserom og i
fellesarealer. Det er satt ut to typer desinfeksjonsmiddel, overflatedesinfeksjon
(engangsservietter) og hånddesinfeksjon, i alle klasserom slik at elever kan sprite hendene
og tørke overflater.

Veileder om smittevern for videregående skole blir gjennomgått med elevene torsdag 16.12
(fredag 17.12. for elever som ikke har fagdag eller er ute i bedrift torsdag). Se lenke til
smitteveileder: Veileder om smittevern for videregående skole (udir.no)
Skoleskyss: Alle skolerutene kjører som normalt. Elevene henstilles til å bruke alternativ
transport hvis mulig. Det er påbud om munnbind på skolebussen.
IKT-hjelp: Send e-post til support.hks@innlandetfylke.no
Rådgiver: ta kontakt med katta.resepsjon@innlandetfylke.no
Bøker eller pc-er på skolen: Elever som mangler utstyr som må hentes på skolen, ta kontakt
med katta.resepsjon@innlandet.no
Behov for oppfølging av miljøveileder: Ta kontakt med Gry Sønsthagen tlf. 94783217
Helsesykepleier: Behov for hjelp, ta kontakt på tlf.: 90 26 96 65

Vi takker for samarbeidet og ønsker alle god jul!

Med vennlig hilsen
Ingvild Rønn Sætre
Rektor
Hamar katedralskole

