
Kjære skoleelever og foresatte 

 

Det har vært noen skikkelig hektiske dager og kvelder for å få skolen klar til å ta 

dere imot. Så travelt har det vært at i kveld, fredag kl 18:09 begynner jeg på 

skrivet til dere. Tidligere i dag hadde jeg befaring sammen med representanter 

fra kommune og utbygger. På denne runden ble det besluttet at midlertidig 

brukstillatelse vil bli godkjent. Det betyr at dere kan starte opp sammen med 

oss på mandag.  

Alt er ikke ferdig enda. Det vil foregå arbeid både inne og ute en god stund 

fremover. Alle klasserom er klar til bruk. Det er også korridorer, wc, sfo og 

grupperom. Det som ikke er klart er spesialrommene- naturfag, skolekjøkken, 

tekstil, sløydsal etc. Disse vil bli ferdigstilt og tatt i bruk fortløpende. Mange av 

elevene har også gledet seg til å få egne garderobeskap. De skulle stå klar til 

første skoledag, men forsvant på vei fra Oslo til Tustna. Den gode nyheten er at 

de er funnet og vil komme tirsdag 18. august. Onsdag 19. august vil de være 

klare til bruk. Ta derfor ikke med mere klær enn nødvendig de to første dagene.  

Sikkerheten til elever, ansatte og besøkende er viktig. Både i forhold til Korona 

og byggevirksomhet. Dere kan være 100% sikker på at vi gjør alt vi kan for å 

ivareta denne. Alle ansatte er briefet flere ganger denne uken i forhold til 

koronarutiner. Vi må heller ikke glemme at vi fulgte de samme rutinene før vi 

tok sommerferie. Uteområdet er også inndelt i soner med egne «vakter» for å 

passe på. 

Når det gjelder byggevirksomheten er all farlig aktivitet inngjerdet. Alle 

alarmsystem er i virksomhet til skolestart. Det eneste som ikke er på plass er 

sprinkelvann. Sprinkelsystem hadde vi ikke før vi startet byggingen heller, men 

kom nå inn fordi nye krav gjelder etter en større ombygginger. Mens vi venter 

på at sprinkelvannet skal bli klart, vil det være brannvakter som passer på i 

skolebygningen. Senest fredag 21. august skal sprinkelsystemet være på plass.  

Tilslutt ber vi dere om å bruke skolens hjemmeside flittig. På minskole.no/tbus 

vil dere finne masse informasjon. Vi vil, etter beste evne, prøve å holde dere 

oppdaterte. Vi gleder oss til å møte dere alle sammen igjen om 2 dager. 

Velkommen! 

 

Hugo Dahlheim 



Rektor 

 


