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.
Mandag 16.august treffes vi til et nytt og spennende år, 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
17
21
2

Dans
15
2
8

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. 18. og 19.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
Käthe Ristad og Cecilie Sellæg
Tone Lian og Gjertrud Flasnes
Håvard Solum, Lisa Aurstad 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 sider på nettet https://www.trondelagfylke.no/.

Tur til Langvassheimen.
Onsdag og Torsdag 18 og 19 august.
Langvassheimen er et leirsted i nærheten av Namdalseid som ligger nært både vann og fjell, med
muligheter til både fiske og turer på land og vann. Hytta er utstyrt med toaletter og noen få dusjer.
Det er også fine forhold for både teltliv, bading og ballspill. Ta gjerne med kubb, badminton, kortspill
etc

Skyss:
Det blir satt opp 2 busser:
Start fra skolen (den store parkeringsplassen) onsdag 18/8 klokken 09.00
Fra Langvassheimen torsdag 19/8 klokken 12.00

Overnatting:
Hytta har 36 sengeplasser men vi blir totalt nærmere 90 stykker. (86 elever pluss lærerne, som ligger
i telt) Vi håper derfor at flest mulig satser på å ligge ute (telt, lavvo eller under åpen himmel)

Utstyr å ta med:
-

Telt (de som har)
Liggeunderlag (vg2 og vg3: ikke regn med å få plass i seng).
Sovepose.
Bestikk, fat og kopp,
Toalettsaker
Varme klær og gode sko / støvler. Det kan være lurt å ta med regnklær. Ta med klesskift i
tilfelle du blir våt.

PS! Som vanlig har de som ligger inne ansvaret for rydding av rommene.

Ryddeplan hjemreisedag:
Vg1- rydder rommene de har sovet på
Vg2- rydding av stue
Vg3- rydding av kjøkken (sjekk bruk av oppvaskmaskin)
Alle har ansvar for å rydde ute!

Mat:
Alle tar med egen mat (husk matpakke til lunsj på onsdag). Vi griller onsdags kveld. Ta med mat til
frokost.

Annet:
Medisiner:
Putt gjerne litt førstehjelpsutstyr i sekken. Litt plaster og et par hodepinetabletter kan være greit å
ha. Dersom du bruker medisiner av noe slag, for eksempel mot allergi, så husk å ta disse med.

Ta gjerne med fiskestang (spinner, mark, flue)

Vi starter dagen på onsdag med å gå/padle bort til leirplassen der vi skal igjennom naturstioppgaver,
og spise lunsj

Om ettermiddagen drar vi tilbake til hytta der det blir premiering etter naturstien, grilling og musikkkonkurranse.

På onsdag har vi felles vekking, frokost, rydding og litt leik/ lette konkurranser før bussen kommer kl.
12. Vi er tilbake på skolen ca. kl. 13 på torsdag.

Vi gleder oss til å reise på tur sammen med dere 

Søndag 15.august kl. 18.30 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)

