
 

 

 

 

 
 

Kjære avgangselever og foresatte 
 

 

VELKOMMEN TIL AVSLUTNING 
AV SKOLEÅRET 2020-2021 

PÅ KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

Kongsberg videregående skole ønsker å invitere avgangselevene våre, sammen med foresatte, til 
avslutningsseremonier, torsdag 17. og fredag 18. juni 2021 i Kongsberg Musikkteater. 
  

Vi samles for å ta avskjed etter henholdsvis to eller tre år på Kongsberg videregående skole, og dermed 
avslutning av 12 eller 13 års skolegang. Dette er en flott tradisjon skolen har hatt for avgangselevene 
gjennom mange år, og som vi håper blir et minneverdig arrangement på vei videre til våre 
avgangselevers nye liv. 
  

Alle elevene vil få en hilsen fra skolen og sitt vitnemål/kompetansebevis. Det vil bli underholdning fra 
skolens musikkelever, og diverse taler, sammen med presentasjon av hver elev og utdelinger. 
  

På grunn av koronasituasjonen, vil avslutningsseremoniene bli fordelt på to dager.  Se vedlagte 
tidsskjema. Skolen planlegger dette med tillatelse til 200 personer på et arrangement med faste 
seteplasser. Hvis smittesituasjonen tilsier noe annet, vil skolen komme med en oppdatert tidsplan.  
 

På grunn av smittevern og muligheten for en senere smittesporing, må skolen ha en oversikt over hvem 
som er til stede på den enkelte avslutningen, derfor er det i år påmelding til arrangementene. 
Påmeldingsskjemaene er elektroniske og dere kan bruke vedlagte lenke for påmelding, eller QR-kode 
for påmelding via smart-telefonen. Påmeldingene må være oss i hende innen midnatt onsdag 15. juni 
2021. Blir det for mange påmeldte etter smittevern-retningslinjene vil "først-til-mølla-prinsippet" gjelde 
for foresatte/familier. Det vil bli reserverte plasser til avgangselevene, så de er sikret plasser. 
 

Det er mange avgangselever, og stramme tidsplaner for disse avslutningene. Derfor ber vi dere om å 
møte opp i god tid! Vi har dedikerte plasser til bevegelseshemmede – bruk påmeldingsskjemaet, så 
reserverer vi plasser. Vi håper at alle møter opp i pent tøy, så vi kan få en stilig avslutning. 
Det vil bli salg av skolens jubileumsbok. 
 

Vedlegg: Tidsplan, påmeldings-lenke, korona-veiledning. 
 

Velkommen! 
Hilsen 
 

Hanne Merete Hagby        Morten Karlsen 
Rektor          Avviklingsansvarlig 

 



 

 

 

 

 

 
AVSLUTNING AV SKOLEÅRET 2020-2021 

Vedlegg 
 
TIDSPLAN FOR VITNEMÅLSUTDELING  
     

Torsdag 17. juni 2021, yrkesfag   

     

Start kl. Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

09:00 2ANA 2ANB 2ANC 2BYA 

10:00 2SBA 2DTA 2ISA 2SSA 

11:00 2ITA 2KJA 2POA   

12:00 2AUA 2AUB 2ELA   

13:00 2DEA 3AUA 3DAA   

14:00 2BUA 2BUB 2HEA 2KOA 

     

     

Fredag 18. juni 2021, studieforberedende  
     

Start kl. Klasse 1 Klasse 2   

09:00 3PBA 3PBB   

10:00 3PBC 3STA   

11:00 3STB 3STC   

12:00 3STD 3STE   

13:00 3IDA 3MUA   

 

PÅMELDINGSLENKE:  

Det er obligatorisk påmelding. Bruk følgende lenke, eller QR-kode: 

https://qrgo.page.link/nRfHr  

  

https://qrgo.page.link/nRfHr


 

 

 

       
 
 

AVSLUTNING AV SKOLEÅRET 2020-2021 
Korona-informasjon 

 
 
 
Kongsberg videregående skole følger de retningslinjene som gjelder for arrangement på offentlig sted 
og for videregående skole: 

- Arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede på arrangementet, derfor må alle registrere 
seg for å få adgang til Musikkteateret 

- Det skal holdes en avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand 
- Elevene følger opplegg for skole, og sitter i salen på eget område 

 
- Er du syk, i karantene, har symptomer på sykdom oa kan du ikke delta på arrangementet 
- Det oppfordres til å begrense bruk av offentlig transport til og fra arrangementet 
- Ved ankomst elever og kontaktlærere, går disse inn øvre inngang, mot Kirkegata, og samler seg 

ved Sølvsalen innerst i Haspa Kafe 
- Gjester benytter seg av nedre inngang mot Hasbergs gate, og venter ved inngangen til 

Musikkteateret 
- Det anmodes om å holde tilstrekkelig avstand, en meter, og eventuelt bruke munnbind 
- Unngå håndhilsing, klemming osv. 
- Det er innslipp til Musikkteateret hver hele time. Etter innslipp blir dørene lukket. 
- Når elever og gjester ankommer salen, går dere rett til anviste seter 
- Elevene får plasser i galleri-området, og gjester i parkett. 
- For gjester, vil plassene lengst fra inngang fylles opp først, slik at de som kommer etter slipper å 

passere de først ankomne. Derfor må de som skal sitte sammen ankomme salen samtidig. 
- Det er for gjester reservert og merket «familieseter» (to eller tre seter sammen, med avstand til 

neste reserverte sete). Kommer noen alene, sitter dere på et dobbeltsete. 
- Elevene sitter i sin klasse-kohort, og følger smitevernreglene for videregående skole 
- Når Musikkteateret forlates etter arrangementet, skjer dette gjennom utgang på andre siden i 

forhold til inngang, og de som sitter på setene nærmest utgang går først – unngå trengsel 
- Elevene forlater Musikkteateret først, deretter følger gjester 
- Når elever og gjester kommer ut fra Musikkteateret, oppfordres alle til å trekke godt unna 

utgangsdørene, slik at det blir plass til de som kommer etter 
- Utenfor Musikkteateret er det mulighet til å ta bilder oa. Husk avstand. 

 
- Det anmodes om å komme med renvaskede hender, og det vil være hånddesinfeksjon ved 

ankomst til Musikkteateret 
- Det er toaletter i bygget, men vi ber om begrenset bruk av disse 
- Det vil foregå rengjøring av kontaktflater før og mellom hver avslutningsseremoni 

 


