
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Persbråten videregående skole 

 

Avslutning VG3 2020 

Vi ønsker å få til en avslutning for våre flotte elever på VG3 som en erstatning av den vanlige 

vitnemålsutdelingen. I år har vi ikke anledning til å samle hele VG3 med foresatte, og vi har derfor 

planlagt en avslutning klassevis slik at foresatte kan være med å feire ungdommen som avslutter 

den offentlige skolegangen.  

Per i dag er det kun tilatt med arrangementer for inntil 50 personer med 1 meter avstand jfr 

FHI.no: 

 

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. 

 Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i 

samme husstand. 

 Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over 

hvem som er til stede. 

 En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at 

noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges. 

 Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det 

mulig å ivareta hygiene. 

 Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal 

ikke regnes som en del av arrangementet 

. 

Dette medfører at vi må ha påmelding til avslutningen innen fredag 12.06. I påmeldingen må det 

føres opp kontaktinformasjon for å sikre mulighet for rask smittesporing. Informasjonen 

makuleres etter de påkrevde 14 dagene.  

 

 Tirsdag 16.06 kl. 1730 Avslutning for 3IDG  

 Tirsdag 16.06 kl. 1830 Avslutning for 3IDH  

 Onsdag 17.06 kl. 1230 Avslutning for TA 

 Onsdag 17.06 kl. 1730 Avslutning for 3STA  

 Onsdag 17.06 kl. 1830 Avslutning for 3STB  

 Onsdag 17.06 kl. 1930 Avslutning for 3STC  

 

Avslutningen blir med elever, foresatte, ansatte - inntil 50 personer (ny info om evt 200 personer 

15.06). Påmeldingsfrist 12.06.20 her. Hvis regjeringen åpner for arrangement inntil 200 

personer f.o.m. 15.06 vil vi justere kapasiteten i henhold til dette. Alle som deltar må være 

registrert på forhånd. 

Vi må dessverre forbeholde oss retten til å avvise personer som ikke er registrert eller dersom 

antallet blir for høyt.  

 

Velkommen!  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVYY4YeUYDhNMm9vD9dd3PIRUN1REOUo1SUJHT1cxQ1JCMzRPNFpHTVRRMy4u

