
Kjære alle sammen 

 

Nytt skoleår nærmer seg, og vi er spente på å se dere igjen. Velkommen skal dere være. En spesiell 

velkommen til alle dere som er nye elever hos oss denne høsten. Vi gleder oss til å bli kjent med dere 

alle sammen. Hos oss er det også 2 nye fjes denne høsten. Sindre Bunes og Charlotte Holm Fagervold 

er nye ansatte på Tbus i år. Som dere ser har skolen byttet navn denne sommeren. Tustna barne- og 

ungdomsskole er det nye navnet på skolen vår. Vi bruker gjerne forkortelsen Tbus når vi omtaler den.  

Dere er sikkert spente på å se hvordan den nye skolen har blitt etter renoveringen? Vi ansatte synes 

at skolen har blitt kjempefin. Ikke alt er ferdig når dere møter i neste uke, men dere vil allikevel få 

starte opp i nye klasserom på mandag. Vi vil oppleve at det foregår byggevirksomhet et godt stykke 

utover høsten, men det tåler vi, spesielt når vi vet at resultatet blir bra tilslutt.  

For å ivareta sikkerheten deres er det viktig med regler. Vi ber derfor 6.-10. klasse om å bruke samme 

adkomst som vi brukte da vi sluttet i fjor. Dvs at gående og syklende kommer inn via Sinnsetveien. 

Alle som kommer med buss vil bli møtt av en voksen som ser dere forbi anleggsområdet. Når dere 

skal hjem etter endt skoledag følger vi samme prosedyre. 

 Alle elever fra 1.-5. klasse er ukjente på den nye skolen. Dere vil derfor få bruke den vanlige 

adkomsten til skolen. Det vil være voksne som møter dere også, og følger dere til riktig plass. Vi 

oppfordrer alle som ikke skal på sfo om morgenen til å møte så tett opp mot første time (08.50) som 

mulig.  Alle farlige områder er inngjerdet eller har sperrebånd slik at ulykker skal unngås. I tillegg vil 

det være ekstra inspeksjon i forbindelse med all bevegelse utendørs.  

Korona ble et mye brukt ord i løpet av våren 2020. Myndighetene har hatt stort fokus på 

smittebegrensning, og det har vi også. Lærerne vil gå gjennom de ulike rutinene ved skolen for å 

forbygge ev smitte. Disse vil også ligge ute på vår hjemmeside; minskole.no/tbus. 

Noen av våre tiltak er;  

-Fokus på håndvask- og hosterutiner. 

-Inndeling av utearealet. 

-Ulike innganger. 

-Ekstra inspeksjon. 

-Medbrakt mat til sfo. 

-Egen drikkeflaske som bringes frem og tilbake hver dag. 

-Lite/ingen fellesutstyr. 

-Utstrakt informasjonsflyt.  

Sfo vil være åpen som normalt, dvs fra 07.15-16.45. Hos oss er det 2 voksne på jobb nesten hele 

tiden. Første skoledag vil også undertegnede være på jobb fra 07.30. Mitt nr er 45473848, om dere 

lurer på noe.  

Første skoledag vil vi prøve å gjennomføre en liten felles markering før vi går inn på klasserommene. 

Dere vi da møte alle lærerne ute i skolegården. De vi fortelle dere hvor dere skal gå og stå, slik at vi 

overholder smittevernreglene. Deretter går dere inn i klasserommene sammen med kontaktlærerne 

deres.  



Leksehjelp vil ikke bli gjennomført de to første ukene. Vi har diverse arbeider som fortsatt må utføres 

rundt omkring på skolen. Det er da viktig at vi overlater klasserommene til elektrikere og rørleggere 

slik at de kan ferdigstille alle rom. Vi vil også legge opp til flere turer disse ukene for å bli fortere 

ferdig med byggeprosessen. Vi ber om forståelse for at ting blir litt annerledes disse ukene. Etterpå 

forventer vi at ting vil normalisere seg.  

Vi håper på et godt samarbeid med dere alle sammen det kommende skoleåret også. Vi vil gjøre vårt 

ytterste for at skoleåret 2020/2021 blir så godt som overhode mulig under disse koronatider.  

Velkommen! 

 

Hugo Dahlheim 

Rektor 

Mob. 454 73 848 


