
Skolerute 2021/2022 
August   

13 skoledager           Torsdag 12. og fred 13. planleggingsdager for lærere. 

   Åpningsfest søndag 15. kl. 1500. skoledag 

Mandag 16. skolestart for elevene kl 08.00 

 

September    

23 skoledager  Første utplasseringsuke i uke 39 (27.sept-1.okt), elgjakta starter i 

denne perioden). Høstferie i uke 40, skolen og internater er stengt 

fra fredag 24.sept – søndag ettermiddag 10.oktober (første måltid 

er kveldsmat) 

 

Oktober   

15 skoledager  Uke 40; høstferie,  

  

November   

23 skoledager   Lørdag 13.nov  foreldredag. Foreldresamtaler. skoledag 

  

Desember   

13 skoledager  Fredag 17. siste skoledag før jul. 

 

Januar   

22 skoledager Tirsdag 4. er første skoledag etter jul. Planleggingsdager for 

lærerne mandag 3. januar. internatet er stengt fra fredag 

17.desember til mandag 3.januar. (kveldsmat er første måltid) 

   Fredag 14. siste dag i 1. termin. 

   Fredag 28.-søndag 30. besøkshelg skoledag lørdag 29. 

 

Februar   

16 skoledager Lørdag 12. foreldredag med foreldresamtaler. ….basar kl 16.00 

Vinterferie uke 8. skolen og internatet er stengt fra fredag 18.febr. 

til søndag ettermiddag 27.februar. (første måltid kveldsmat) 
    

Mars    

23 skoledager   
 

April     
14 skoledager  Andre utplasseringsuke i uke 14. (4. –8.april.). Påskeferie uke 15. 

Internatet er stengt fra fredag 1.april ettermiddag til mandag 

18april. ettermiddag. (første måltid er kveldsmat) 

  

Mai    

20 skoledager Skoleturer 1.-15.mai. fri 16.-20.mai. (første måltid er kveldsmat 

20.mai) 26 mai, kristihimmelfartsdag, fri. 

 



Juni 

8 skoledager Mandag 6.juni 2. pinsedag, fri. Avslutningsfest/skoleslutt lørdag. 11. 

juni.  

 Mandag 13.-onsdag 14. planleggingsdag for lærere. 

 

Ved lengre ferier stenges internatet og alle elevene må reise hjem.  

I langhelger der vi stenger skolen, kan elever med lang veg avtale å 

bli igjen, men vi har ikke husfar. 

 

Med forbehold om endringer. 
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