
Et skoleår i særklasse er over ved Stavsberg skole; en skole som ble offisielt stengt før den hadde 

rukket å bli offisielt åpnet!!! Like før jul flyttet vi fra brakkeriggen og inn i nyskolen vår. Den første 

felles-samlingen hadde vi den 16. desember. Det tar tid å lande på en slik læringsarena som nye 

Stavsberg skole er blitt, og vi hadde vel bare så vidt begynt å forske på hvordan vi kunne utnytte alle 

fasilitetene i bygget, før vi måtte beordre stenging og drift av hjemmeskole. Ila kort tid snudde vi 

tenkning og planlegging, og den digitale hjemmeskolen var et faktum. Vi vil igjen berømme dere som 

skolens foreldre for hvordan denne perioden ble fulgt opp hjemme!  

Den 27. april kunne vi igjen åpne dørene for de fire yngste trinnene våre, men restriksjonene var 

mange og håndhygiene-regimet ekstremt strengt. Vi merket tydelig at dere hadde forberedt ungene 

godt på hva slags skole som ville møte dem når de kom tilbake. Den 11. mai var vi igjen fulltallige ved 

skolen da også mellomtrinnet kom tilbake til arenaen. 

De konsekvensene som korona-epidemien fikk for norsk skole, var ikke de verste å takle for oss. Her 

hadde vi god plass med to klasserom, to grupperom og stort allrom klare for alle de trinn som trengte 

større arealer. 

Som alle andre må vi være oss bevisst at pandemien fremdeles er blant oss, og vi må nok si at vi 

gleder oss til at ungene igjen kan få bevege seg fritt i skolegården. 

Siden vi har så mye rom i herberget, kunne vi også arrangere en verdig avslutning for avgangselevene 

våre på 7. trinn. Hjerterommet ved skolen er stort, så her kunne elever og foreldre møtes til 

avslutning medbringende egen mat og organisert med 2 familier pr. bord. Avskjedsforestillingen fra 

elevene var allsidig og av det riktig gode slaget, og det ble en flott festkveld med taler og høytid. 

Vi er overbevist om at de 23 elevene vi sender fra oss blir positive bidragsytere i ungdomsskolene de 

kommer. Vi ønsker både elever og foreldre lykke til videre! 

 

23 elever sender vi fra oss, og så langt har 22 elever meldt sin ankomst på skolens 1. trinn til høsten. 

Vi takker for samarbeidet i dette spesielle året for oss, og ønsker dere alle en feiende flott sommer! 

 

Fra alle ansatte v/Stavsberg skole og SFO 

v/Else Margrethe Holst 

(rektor) 


