
Informasjon til elever på vg2 og vg3 
  
Velkommen som elev til KVS-Lyngdal skoleåret 2020-2021!  
  
Vi starter skoleåret mandag 17. august kl.11.30. 
Internatelever kan flytte inn på internatet søndag 16.august fra kl. 12.00. 
Det blir kveldsmat kl 18.30. For vg1 elever blir det egne samlinger med mat fra kl 15-18. 
  
Smitteverntiltak 
Skolene i Norge er pålagt å følge gult nivå i trafikklysmodellen.  
Gult nivå 
·         Ingen syke skal møte på skolen 
·         God hygiene 
·         Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
·         Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen 
·         Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper 
·         Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig 
·         Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle 
situasjoner 
·         Unngå trengsel og store samlinger 
  
Vi vil spesielt minne om at en må unngå fysisk kontakt og holde avstand. Når vi samles igjen fra store 
deler av landet, så er det ekstra viktig med disse tiltakene! 
I matsalen vil det i høst være ulike tidspunkt for middag og kveldsmat for vg1, vg2 og vg3. Dere som 
er internatelever vil få et merke dere skal klistre på skolebeviset, som må tas med til måltider. Det vil 
videre bli tydeligere oppmerking for å holde avstand i matkøen.  

- Ta med skolebeviset på skolen på mandag, slik at vi kan få det oppdatert. 
  
Dersom noen av dere i løpet av august har vært i utlandet, eller i deler av Norge med mye smitte, ber 
vi om at dere informerer skolen om det før skolestart. Det samme gjelder om dere har vært i kontakt 
med personer med Covid-19 smitte. 
Dersom du er syk eller har symptomer (luftveier, feber, diare, hodepine) må du melde fra til skole og 
avtale oppmøte når du er symptomfri. Gi beskjed til rektor eller inspektør på telefon 46 69 60 60 eller 
47 26 53 88. 
                                                                                                                                                                  
Paragraf 9-A og KVS-eleven 
Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø. Det arbeider vi med hele tiden og har et godt 
samarbeid på skolen og med mobbeombudet i fylket. Det som i fjor skapte mest utrygghet var 
russens «terrorkvelder/tøysekvelder». Det vil dette skoleåret bli reagert strengere på uakseptabel 
oppførsel overfor medelever. 
 
Skoleskyss – har du skoleskyss må du huske å søke på nytt til AKT for å fornye busskortet ditt. 
  
KVS-Lyngdal har stor trivsel blant elevene, og det skal vi arbeide sammen om, for å gjøre det til en 
enda bedre plass for god læring og godt fellesskap! 
  
Velkommen tilbake! Vi gleder oss til et flott skoleår! 
  
 
  
Med vennlig hilsen 
  
Ståle Andersen 


