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Kjære Bakketunelev 2020/2021!
Vi håper du og dine har hatt en god sommer, og at du nå kjenner på at du kan glede deg til å
starte opp på folkehøgskole til høsten! Her på huset er vi nå i full gang med forberedelsene til
neste skoleår. Vi gleder oss til å treffe deg og dine medelever som skal være her sammen med oss
det kommende skoleåret!
Som elev vil du ha mulighet til å møte opp på skolen fra fredag 21.08. Det er også mulig å møte i
løpet av lørdag 22.08. Programmet for dagen er pr. nå slik:
Fredag 21. august
De som har lang vei kan komme i løpet av kvelden.
Det serveres enkel kveldsmat mellom kl. 18.00 og 20.00.
Lørdag 22. august
08.00 - 09.00 Frokost
11.30 - 12.00 Formiddagskaffe
12.00 - 13.45 Foreldreforum (informasjon og anledning til spørsmål)
Stipendiater noe bli-kjent-aktiviteter for elevene som har kommet
14.00
Middag
16.00
Åpningsfest. Avsluttes med kaffeservering.
Etter dette blir det avreise for foreldre/foresatte.
Utpå kvelden vil det bli et opplegg for å bli litt bedre kjent med hverandre
for elever og ansatte.
Som du ser i et av pkt. nedenfor vil det være mulig å møte for en av dine foreldre/foresatt til
åpningsdagen lørdag den 22. august. Vi ber om å få informasjon iht. påmeldingsskjema i retur til
skolen på mail innen 14. august (adm@bakketun.fhs.no).
Litt informasjon om smitteberedskap
Som vi skrev i brevet vi sendte i juni, planlegger vi fortsatt for et så normalt skoleår som mulig,
selv om vi nok vil merke at vi må tilpasse oss koronosituasjonen litt sånn fortløpende. Skolen har
bl.a. laget en beredskapsplan som skal si noe om hvordan vi ønsker å møte smitterisikoen i ulike
sammenhenger, og hvordan vi ser for oss å gjøre tiltak ved evt. sykdomstilfeller. Arbeidet er gjort
i samarbeid med folkehøgskole-organisasjonene på landsplan og lokale smittevernmyndigheter.
Planen sier bl.a. noe om beredskapstrinn etter trafikklysprinsippet som er brukt i øvrig skoleverk,
med nivåene GRØNN, GUL og RØDT. Dette kan du se mer om på skolens hjemmeside
(https://bakketun.fhs.no/info-ifht-korona/).
Et av de første viktige punktene vi ser ifm. smitterisiko er knyttet til oppstart av skoleåret. Derfor
har vi laget følgende punkter vi ønsker å gjøre dere oppmerksom på:



Ber alle elever prøve å gjennomføre 5 dagers egen-karantene, hvor man er forsiktig med
hvem man omgås
Skolen gir pr. nå mulighet til at eleven kan følges av 1 foresatt ved oppstart. Skolen ber
om at vedkommende også er forsiktig med hvem man omgås siste 5 dager før skolestart
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Eleven skal sende en egenerklæreing om helse/symptomer på luftveissykdom til skolen 2
dager før skolestart, dvs. 20.08.20. Her gir du også beskjed om når du planlegge å komme
til skolen
Dersom mulig unngå bruk av kollektivtransport ifm. ved reise til skolen
Utsette oppmøte til skolen dersom en har symptomer til luftveissykdom. Ta kontakt med
skolen for å avklare nærmere
Beredskapstrinn GUL gjelder fra skolestart og minst 5 dager inn i skoleåret. Dette
innebærer ekstra fokus på hygiene og 1 meters avstand, slik at undervisning, opplegg,
grupperinger, måltider, mulighet til å forlate skolens område mm. vil være påvirket av
dette. Etter minst 5 dager vil skolen vurdere muligheten for å endre beredskapstrinn til
GRØNN, hvor kullet i større grad kan betraktes som en enhet (kohort)
Vi ser at situasjonen kan endre seg raskt, slik at vi må være forberedt på endringer i
berdskapstrinn

Vi håper at alle har mulighet til å bidra til å minimere risikoen for smitte, og ber dere ta kontakt
med skolen dersom dere har spørsmål.
Når det gjelder skoleåret videre holder vi fortsatt på planen som er beskrevet i den opprinnelige
skoleruta, med de endringene vi skrev om tidligere i sommer:




Alle studieturer til utlandet er pr. nå flyttet til våren 2021. Hvorvidt de kan gjennomføres
som planlagt er avhengig av vurderingen som gjøres av smittesituasjon, UDs reiseråd osv.
Skolen vil vurdere muligheten for å være på på skolen i noen av de lengre feriene (eks.
høstferie, vinterferie) ut fra smittesituasjonen på det aktuelle tidspkt.
Skolen legger pr. nå opp til at vi gjennomfører juleferie og påskeferie. Men ønsker å
presisere at dato for start og slutt av ferier kan bli flyttet i forhold til opprinnelig skolerute

Hjertelig velkommen
Vi gleder oss til å treffe dere alle, og er spente på året som ligger foran! Og selv om det er mye
som oppleves usikkert akkurat nå, kan vi love at vi skal gjøre det vi kan for at folkehøgskoleåret
ditt skal bli så innholdsrikt og minnerikt som mulig!! Så – hjertelig velkommen til Bakketun!!!

Verdal, 07.08.20
Vennlig hilsen

Erling Helland
- rektor -
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PÅMELDINGSSLIPP
FOR FORELDRE/FORESATTE

Jeg ønsker å være med...................................................................................... på åpningsdagen:
(elevens navn)

Navn:

....................................................................................

Mobilnr.:

....................................................................................

Kommer til skolen:

....................................................................................

Vi ønsker tilbakemelding innen 14. august 2020. Dette gjøres på mail: adm@bakketun.fhs.no
Skolen kan dessverre ikke tilby overnatting for foreldre/foresatte ved oppstart dette skoleåret. Det
finnes imidlertid flere muligheter for overnatting på hotell eller camping i Verdal, dersom en
ønsker det.
Verdal Hotell 740 78 800
Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Hotell 740 44 200
Stiklestad camping 740 41 294
Soria Moria camping 90822701
Koa camping 741 54 471. Ligger i Inderøy, bare noen minutter nord for Bakketun.

