Eksempel på informasjonsskriv
Her viser vi eksempel på informasjonsskriv som kommunene kan
sende ut til foreldre og elever som skal delta på sommerskolen. Dette
eksempelet kan tilpasses slik at det gjelder andre kurs.
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Sommeren er her og det er kun én måned igjen til (navn på kommunen) sommerskole åpner dørene. Vi gleder
oss til å bli bedre kjent med deg på (navn på kurs) i uke xx!
Oppmøte: sted med adresse
Tid: Kursene går fra kl. 9.00 -15.00 mandag til fredag.
Oppmøte fra 8:30, senest kl. 8.55, hver dag. Elevene registreres og får utdelt deltagerbevis som leveres inn
hver ettermiddag når de drar hjem.
Gi beskjed ved fravær på mobil/e-post:
Hver dag må du ha med:
•

Stor matpakke (dette er ikke en vanlig skoledag og elevene blir ekstra sultne)

•

Vannflaske

•

Klær etter forhold – vi vil være ute hver dag uansett vær

•

Penal

•

Ev. solkrem, myggspray og medisiner (ved bruk av medisiner må vi få beskjed på forhånd)

Svømming: Mandag til torsdag vil det være svømming og elevene må ha med badetøy, badehette og håndkle
disse dagene.
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Her ser dere en enkel oversikt over programmet for uken (med forbehold om endringer):

Eksempel på Energiuka, Lillestrøm kommune
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Bli kjent

Programmere

Kjemi og

Fornybar energi

Raketter

gulvroboter

hydrogenbiler

Svømming og lunsj

Svømming og

Svømming og

Lunsj og uteaktivitet

lunsj

lunsj

Tørris

Fornybar

Tur til damphuset i

energistafett

rådhusparken

Svømming og
lunsj
Energikjeden

Programmere
micro:bit

Skulle du ønske å trekke deg fra sommerskole må vi få beskjed så fort som mulig slik at andre kan få
mulighet til å få plassen.
Har dere ytterligere spørsmål så ta kontakt.
Vi gleder oss til en spennende uke og håper du gjør det samme!
Vi vil til enhver tid følge nasjonale og lokale myndigheters retningslinjer angående den pågående
koronasituasjonen og endringer kan forekomme på kort varsel. Har eleven symptomer på Covid-19, har vært i
kontakt med personer med Covid-19 eller er i karantene ber vi om at dere ikke kommer på sommerskolen,
men melder ifra så fort som mulig.
Med vennlig hilsen

http://www.udir.no/utdanningslopet/sommerskoletilbud/informasjonsskriv-elver-foresatte/
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