
 
 
 
 
 
Informasjon om vaksinering til deg som er født i 2004 og 2005 
 
 
Sola kommune sender nå SMS til deg som er innbygger født i 2004 og 2005 og inviterer til 
vaksinasjon. 
Du vil først få spørsmål om du ønsker vaksine. Dersom du svarer ja til det vil du få en ny SMS med 
tildelt tid for oppmøte. Vi ber deg prioritere tiden du har fått og møter i god tid. 

Tid og sted for vaksinering 
Vi har satt av to dager til vaksinering. Torsdag 2. september fra klokken 19.00-20.30 og fredag 3. 
september fra klokken 14.00-16.30. Vaksinering foregår på nye Soltun sykehjem, adresse 
Fredtunvegen 21. Inngangen er på sørsiden av bygget. 

Elever på Sola vgs. som ikke er innbygger i Sola kommune 
Fredag 3. september åpner vi for at du som er elev på Sola vgs., men som ikke er innbyggere i Sola 
kan komme på drop-in mellom kl. 14.00-16.00. Du trenger ikke avtale tid på forhånd. Også drop-in 
foregår på nye Soltun sykehjem, adresse Fredtunvegen 21. Inngangen er på sørsiden av bygget. 
 
Få vaksine på Solafestivalen 
Lørdag 4. september blir det også mulig å få vaksine uten å bestille tid, det gjelder alle elever på Sola 
vgs. som er født i 2004 og 2005, både innbyggere i Sola og andre kommuner. Møt da opp i Sola 
rådhus og ha med gyldig ID. Vaksinering vil skje i kommunestyresalen fra kl. 16-18.  
 
Samtykkeskjema for de som er 15 år 
Hvis du ikke har fylt 16 år enda, men blir det i løpet av 2021 må du fylle ut et skjema med signatur fra 
begge foresatte og ta med dette på vaksinedagen.  
https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-
samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf 
 
Kontakt kommunen 
Dersom du har spørsmål om vaksinering kan du ringe kommunens vaksinetelefon som er bemannet 
hverdager fra kl. 09-11 på 912 42 857. Du kan også sende spørsmål til 
koronavaksine@sola.kommune.no 
 
 
 


