
Informasjon om endring i skolerute for skolene i Hvaler for 2019-20 
 

Skolene i Hvaler følger samme skolerute som Fredrikstad kommune og de videregående 

skolene i Østfold fylkeskommune (ØFK). Grunnet eksamensdatoer for våren 2020, har de 

videregående skolene måtte gjøre endring i skoleruta for inneværende skoleår 2019/2020. 

Skoleruten for Østfold fylkeskommune regulerer også skoleskyss i hele fylket og en endring i 

skoleruta for ØFK får derfor konsekvenser for skysstilbudet for elever i Hvalerskolen. 

Hvaler kommune har sammen med Fredrikstad komme jobbet for at den vedtatte skoleruta 

skulle følges ut skoleåret, men dette er har ikke vært mulig å få til på grunn av at det 

medfører store ekstra økonomiske kostnader.  

 

Hvaler følger derfor de andre kommunene i fylket og skoleruten for Hvaler kommune 

blir derfor endret for elever i grunnskolen for skoleåret 2019/2020 på følgende punkter: 

 

*Skole og SFO har plandager 2. og 3. januar 2020 (elever har fri og SFO er stengt) 

*Første skoledag for elever blir mandag 6.januar 2020. 

*Det blir skoledag for elever fredag 22.mai 

 

Barnehagene opprettholder sine plandager, da de har foredragsholdere booket inn til 

plandagen i mai. Dette betyr at det blir ulike datoer for plandager våren 2020 for barnehage 

og skole. Vi beklager sterkt de ulempene dette eventuelt medfører for foresatte og elever. 

 

 

Vennlig hilsen 

Tone Gunnersen 

Kst. Kommunalsjef oppvekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skolerute for skoleåret 2019-2020 (pr. 25.11.2019) 

August  Første skoledag mandag 19. august 10 skoledager 

September  Siste skoledag før høstferien fredag 27 september  

  

20 skoledager 

Oktober  Høstferie uke 40, f.o.m. mandag 30. september t.o.m. fredag 4. 

oktober  

19 skoledager 

November Fridag for elevene fredag 15. november  20 skoledager 

Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember  15 skoledager 

Januar   Første skoledag for elevene mandag 6. januar  
(plandag skole og SFO 2. og 3.januar, SFO stengt) 

20 skoledager 

Februar  Vinterferie uke 8,  

f.o.m. mandag 17. t.o.m. fredag 21. februar  

15 skoledager 

Mars    22 skoledager 

April  Påskeferie f.o.m. mandag 6. t.o.m. mandag 13. april  16 skoledager 

Mai  Arbeidernes dag 1. mai  

Kristi Himmelfartsdag 21. mai  

Ordinær skoledag fredag 22. mai  

19 skoledager 

Juni 2. pinsedag 1. juni  

Siste skoledag før sommerferien fredag 19. juni 

14 skoledager 

Sum Høsthalvåret: 84 skoledager 

Vårhalvåret: 106 skoledager 

 

Totalt for skoleåret 2019-2020 

  

  

 

190 skoledager 

 


