
 

 

 

 

Informasjon vinter 2021-2022 

 

Kjære elever, foreldre og foresatte, 

 

Vi legger snart bak oss nok et semester med undervisning, 

utviklingssamtaler og konserter. Vi er strålende begeistret for de 

stegene elevene tar i timene! Her følger informasjon om 

overgangen til et nytt semester og oppstarten i 2022.  

Felles juleavslutning 

Kulturskolen inviterer i år elevene til felles juleavslutning i Kulturstua 

på Åset tirsdag 14.12.2021, kl. 15.30-17.30. Juleavslutningen foregår i stedet for vanlig 

undervisning. Dersom noen ikke ønsker å delta, vil vi tilby vanlig undervisning i stedet. Ta i så fall 

kontakt med faglærer og gjør en avtale. 

Personer som opplever symptomer på sykdom skal ikke møte på juleavslutning. 

Avlysninger i høst, workshops i vinter 

Vi har opplevd mer sykdom enn vanlig blant våre lærere og vikarer i høst. Der lærere har hatt 

forkjølelsessymptomer, men likevel vært i god form, har vi tilbudt digital undervisning. Andre 

ganger har vi satt inn vikarer. Noen ganger har også vikarer meldt forfall på grunn av sykdom, og 

da har vi vært nødt til å avlyse enkelte undervisningstimer. 

For å bøte på tapt undervisning vil kulturskolen tilby ulike workshops tirsdag 25.01. Dette vil være 

workshops på ca. 1,5 time og gis i elevenes fag. Disse vil komme i stedet for ordinær undervisning 

i uke 4. Tilbudet gis til alle, også til de som ikke har vært rammet av avlysninger. 

Sangteater-forestillinger 

Søndag 23.01. og mandag 24.01. setter vår sangteatergruppe opp Jeg er Alice, vår 

egenproduserte versjon av musikalen Alice i eventyrland. Dette skjer i Kulturstua på Åset. Sett av 

datoene. Mer informasjon kommer. 

Utviklingssamtaler og foreldremøte 

Vårsemesterets utviklingssamtaler finner sted i perioden 28.03-25.04. Vi håper at foreldre og 

foresatte fortsetter å prioritere disse samtalene. Vårt inntrykk er at utviklingssamtalene i høst har 

vært nyttige for elev, lærer og foreldre og foresatte.  

Vi avventer med å sette dato for vårens foreldremøte, i håp om at møtet kan gjennomføres i det 

nye aktivitetshuset. 

Siste undervisningsdag før 

jul er 17.12.2021. 

Første undervisningsdag 

etter jul er 03.01.2021 
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Med vennlig hilsen 

 

 

Brian Christer Nebb Rånes 

Kulturskolerektor 

bcnr@afjord.kommune.no 

926 21 468  | afjord.kommune.no 
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