
Velkommen til nytt skoleår, vi gleder oss til å møte elevene igjen! 

Vi starter mandag 16. august. 

Alle elever møter klokken 09.00. 

8. trinn skal møte i Skolestua 

9. og 10. trinn møter i sine klasserom. 

Smittevern 

Vi starter på grønt nivå. Det betyr at vi har normal skoledag. Det er likevel viktig å fortsatt ta med seg 

noen smitteregler: 

Ingen syke skal møte på skolen. 

 Vi skal opprettholde god hygiene, så husk å vaske og/eller sprite hender. 

 Ta vare på hverandre og hold avstand der det er mulig. 

 

Oppstart 

 

Første uken vil alle team ha fokus på klasse- og skolemiljø. Det vil være ulike aktiviteter som skal ha 

som fokus trygghet og trivsel. Det skal lages klasseregler, og det skal være dialog om hva man 

forventer av elevene og hvordan de skal være mot hverandre.  

I år vil alle få utdelt sin egen PC. Det er viktig at alle setter seg inn i reglene rundt dette. Både når det 

gjelder selve utstyret og hvilke regler som gjelder for bruk. Elevene på åttende og tiende trinn får 

med en avtale om utlån som må fylles ut før de får PCen. 

Ellers minner vi om at foresatte må logge seg på i VISMA og går inn på samtykkene som ligger der. 

Trykk her  

 

 
 

Skoletider 

Oppstart kl. 09.00 hver dag, og sluttidspunkt kl. 15.00 mandag, tirsdag og torsdag og 13.35 onsdag og 

fredag. 

Kantinen 

https://skole.visma.com/elverum/Account/Login?returnUrl=%2Felverum


Vi vil fase ut kantinekortet i kantinen. Dette er i tråd med ønske fra elevrådet. Det vil være mulig å 

handle mat med bankkort, men ikke med kontanter. For de som har kantinekort vil det være i drift 

noen uker fremover, slik at de som har penger på kortet kan bruke opp disse. Det er også mulig å 

logge seg på https://www.kantinekortet.no/og tilbakeføre penger. 

 

Hilsen 

Alle oss på EUS 

 

https://www.kantinekortet.no/

