
 

 SMILØKKA ARENA –VÅREN 2021 
Julen står for tur, og vi skal nå løfte blikket mot 2021. Tirsdag 5. januar begynner vi det 

nye arbeidsåret. Vi må fortsatt ta hensyn til smittevern, og fortsetter med ulike 

tilpasninger for at Smiløkka skal være så trygt som mulig. 

Nytt av året vil være at Smiløkka bare skal ha to ukers fellesferie. For de som likte den 

tidligere ordningen, så kan man fortsatt ha fire ukers ferie fra uke 28 (5. juli). Man kan 

også starte en uke tidligere enn vi har gjort eller avslutte en uke senere. Denne 

ordningen gir større fleksibilitet, både for ferieavviklingen og for produksjonen. Alle 

må avvikle minst tre uker sammenhengende ferie, slik at det er mulig å avvikle en av 

ferieukene på et annet tidspunkt i året. Ferieønske må meldes inn på avdelingen 

senest 15. april. 

I løpet av høsten har en av våre veiledere begynt i ny jobb. Mads Thoren begynner 

derfor som ny veileder 1. januar på Smiløkka. Mads er spesialpedagog, og har jobbet 

mange år på Byskogen skole. 

Det kommende halvåret vil Smiløkka være preget av byggearbeider. Kjøkkenet skal bli 

større, og de vil jage medieavdelingen ut av sine lokaler. Haakon tar med seg gjengen 

sin ut i administrasjonen, og dermed må Kim Hege, Catharina og Simen flytte ned i det 

som på sikt skal bli kontorer. Vi får alle være tålmodige med støv, støy rot og 

hverandre. Vask hender og hold avstand! God jul alle fine Smiløkkinger!   

Med vennlig hilsen 

Simen Førsund 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Plan for våren 2021 

 

05. januar  

Første arbeidsdag etter juleferien 

26. mars 

Siste arbeidsdag før påskeferie 

6. april 

Første arbeidsdag etter påskeferie 

01. mai 

Stengt 

13. mai 

Stengt, Kristi Himmelfartsdag 

24 .mai 

Stengt, 2. pinsedag 

03. juli 

Sommerfest, vi griller kl 12 

Sommerferie: 

Uke 28 og 29 

 

 

 

 

 

 

LURER DU / DERE PÅ NOE, - TA 
GJERNE KONTAKT MED OSS:   

 

Telefon: 33 36 27 60 

Mail: post@smilokka.no  

 
 

 

 


