
 

Desember 2020 

Kjære alle foresatte 

 
Vi vil takke dere alle for det gode samarbeidet 
i året som nå går mot slutten. 2020 har vært et 
annerledes år som har krevd mye av oss alle. 
Det er fremdeles en krevende tid med tanke 
på at det fremdeles er behov for at vi alle er 
flinke til å ta hensyn, og følge opp smittevern. 

Tusen takk for den positive, løsningsorienterte 

innstillingen vi møter hos dere foresatte. Det 

betyr mye, og utgjør en stor forskjell for oss alle! 

Med den gode dialogen, og tett samarbeid 

med dere, fortsetter vi å finne løsninger, samt 

legge til rette for en trygg og god 

skolehverdag sammen. Det vil bli bra til slutt 

😊 

Vi har noen tradisjoner i desember med 

fellesaktiviteter for hele skolen. Vi 

gjennomfører disse i andre former i år. 

Markering av Luciadagen foregår ute. 

Grøtfest blir holdt på trinn, fellessamling 

gjennomføres I Teams. FAU er tradisjonen tro 

snille med å hjelpe nissen til å kunne dele ut 

en hyggelig overraskelse til alle barna i år 

også, så hvert trinn får et lite beøk siste 

skoledag, for å nevne noe. Utfyllende og mer  



 

detaljert informasjon ser dere på ukebrevet til 

det enkelte trinn.  

 

Foresatte kan dessverre fremdeles av hensyn 

til smittevern, i tråd med tidligere utsendt 

informasjon, ikke komme inn i bygget, med 

mindre det er avtalt. Er det noe du er i behov 

av, avtaler du med en ansatt. Ellers kan du 

kontakte SFO på telefonnummeret som 

henger på dørene ved levering og henting. 

 

For å ha god oversikt ved en eventuell 

smittesporing, ber vi alle som skal inn i bygget, 

om å registrere seg ved bruk av en QR - kode 

som henger ved alle innganger. 

Informasjonen lagres i 30 dager, før den 

slettes. 

 

Ønsker alle en fredfylt desember, med tid til å 

skape gode stunder, og minner sammen med 

nære og kjære. 

 

Riktig god jul, og godt nytt år ønskes av alle 

oss på Brattås skole! 

 

Juleklem fra  

Helle Wreen, rektor 

 


