Kjære avgangselev!

Vi går en svært uvanlig russetid i møte. Nå må vi alle gjøre vårt for at den skal bli så fin som
mulig, samtidig som vi må minimere eventuelle negative konsekvensene. Derfor er det
utrolig viktig at dere alle som gruppe og hver og en av dere som ansvarlig individ tenker
gjennom og følger noen av de mest elementære reglene. Husk at selv om man ikler seg en
russedress er man akkurat like ansvarlig for handlingene sine som ellers i livet.
På grunn av pandemien har samfunnet pålagt oss en rekke inngripende smitteverntiltak.
Disse vil også gripe inn i russefeiringen. Vanligvis ligger eksamen utenfor russetida, men
ettersom russefeiringa i år starter 1. juni blir situasjonen annerledes. Sist, men ikke minst,
som russ er dere en del av et større skolemiljø som skal fungere parallelt med russefeiringa.
Jeg skal nedenfor si litt om alle disse tre forholdene og ber dere lese dette grundig.

Smittevern
Nasjonale styresmakter fastsetter de overordnede smittevernreglene, mens kommuneoverlegen i Molde har ansvaret for hvilke regler som gjelder lokalt. Det er så politiet som håndhever at disse blir fulgt. Hele poenget med reglene er å hindre smittespredning, og vi har alle
et ansvar for å følge dette.

Eksamen
Muntlig eksamen gjennomføres i uke 23. Her er det noen regler det er viktig å kjenne til. Hvis
du som elev blir syk, inkludert det å ha milde symptomer på korona, skal du ikke møte til
eksamen (dokumentasjonskravet er enda ikke avklart, men dette kommer). Dersom
eksamensadministrasjonen vurderer det slik at du har symptomer, kan du også risikere å bli
bortvist. Dette er selvsagt fordi du ikke skal sette andre i fare. Hvis du pga. sykdom ikke kan
avlegge eksamen, skjer følgende: Du får ikke vitnemål i vår, men får rett til såkalt «betinget
opptak» til universitet og høgskole, en ordning de fleste høyere utdanningsinstitusjoner
praktiserer. Det vil si at du konkurrer om og eventuelt får tildelt studieplass på grunnlag av
standpunktkarakterene dine, under forutsetning av at du i neste eksamensperiode, dvs. før
jul, avlegger og består ny muntlig eksamen. Gjør du ikke det, vil det få konsekvenser for
studieplassen ettersom du da ikke har bestått vitnemål fra videregående skole. Med andre
ord, for din egen fremtids skyld vil det være lurt å begrense første del av russefeiringa slik at
du ikke unødig risikerer å bli syk før du skal opp til eksamen.
Dersom smittesituasjonen blir så alvorlig at helse- og utdanningsmyndighetene avlyser hele
eksamen, eller at sensor/eksaminator blir syk og ikke kan møte, vil du som elev likevel få
vitnemål. Det vil da stå at du var trukket ut til eksamen i faget, men at den ble avlyst.

Russefeiring og skolemiljøet
Grunnregelen er at skolens ordensreglement gjelder også i russetida. Jeg skal ikke repetere
alt, men vil likevel nevne noen enkeltpunkter.
Som alle vet er det strengt forbudt å filme, ta lydopptak eller bilder av ansatte og medelever
på skolen uten at disse har gitt sitt eksplisitte samtykke. Dersom slikt materiale lastes opp på
sosiale medier er det et brudd på personvernlovgivningen og derfor straffbart.
Alt som involverer Vg1- og Vg2-elever er ikke lov. Dette inkluderer alt fra vannballonger og
vannpistoler til å forstyrre undervisningen. Skolen er kjent med at det finnes russeknuter
hvor yngre elever på ulike vis blir rammet, og dette vil vi slå hardt ned på, ikke minst såkalt
«svartelisting». Alle våre elever har en lovfestet rett på en trygg og god skolehverdag, og
dette må selvsagt også alle andre elever innrette seg etter. Elever og ansatte skal være
trygge på skolen, om det er i klasserommet eller i fellesarealene. Det sier seg også selv at
dersom noen skader eler ødelegger skolens eiendom, må dette erstattes.
Til min store overraskelse ser jeg at det finnes en russeknute hvor elever premieres ved å
komme på skolen etter å ha drukket sprit. Elever som er ruspåvirket blir utvist fra skolen.
Brudd på ordensreglementet vil kunne gi anmerkning og nedsatt atferdskarakter, men også
som sagt utvisning, avhengig av alvorlighetsgrad. Det sier seg selv at slike reaksjoner vil
kunne få konsekvenser for livet etter russetida.

En fin og inkluderende russetid
Jeg håper dere alle er fornuftige og klarer å kombinere russehygge med ansvar. Husk at vi
mennesker reagerer ulikt på andres atferd, og selv om hensikten bare er å ha løyer, er
enkelte mer sårbare enn andre og kan få svært sterke reaksjoner. Vær så snill, bruk vettet,
ha omsorg for medelever og legg opp til en russetid som du også senere vil kunne se tilbake
på med glede!
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