Velkommen til Musikk, dans og drama!
Da er sommerferien snart over, og det er ikke lenge til vi starter opp undervisningen her på
Olav Duun vgs.
Torsdag 18.august treffes vi til et nytt og spennende år, et skoleår som vil bli fullt av musikk,
dans, litt teater, konserter, forestillinger og fellesfag. Du møter opp i det store amfiet kl.
9.00. Der vil vi møte deg, og du vil bli loset trygt opp til vårt område. Her vil du etter hvert få
mer spesifikk informasjon om linjen du har valgt og møte medelever og lærere.
I år begynner det følgende antall elever hos oss:
Vg1
Vg2
Vg3

Musikk
20
16
22

Dans
9
15
2

På MDD er vi opptatt av toleranse, høflighet, respekt, å tørre og det å være et støttende
menneske. For å få til et trygt skolemiljø for alle, har det alltid vært viktig for oss å bli godt
kjent med elevene. Derfor bruker vi de første dagene av skoleåret til aktiviteter rettet mot
dette. 22. og 23.august drar vi på vår obligatoriske overnattingstur til Langvassheimen.
Derfor er det viktig at de som er hybelboere har turutstyr som er tilgjengelig. Mer
informasjon om turen får du når vi treffes.
Vg1
Vg2
Vg3

Kontaktlærere dette skoleåret
Kirsten Roll Steen og John Henrik Møllerhagen
Käthe Ristad og Cecilie Sellæg
Tone Lian, Gjertrud Flasnes og Kristin Kjørsvik

Hvis du har spørsmål angående skolen og skolestart, er du velkommen til å ta kontakt med
oss. Lærebøker får du utdelt ved skolestart. Når det gjelder PC og skoleskyss må du selv
ordne dette via Trøndelag fylkeskommunes sinr sider på nettet
https://www.trondelagfylke.no/.
Onsdag 18.august kl. 18.00 er hybelboere og deres foreldre velkommen til skolen på et eget
møte.
Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til et nytt og innholdsrikt skoleår!

Hilsen alle oss på Musikk, dans og drama
Susann Aagård Skotnes, Studieleder (Tlf. 46669190)

