
Til alle elever og foresatte 

 

Velkommen 

Velkommen til skolestart på Tyrifjord i uke 33.  Vi ser fram til et nytt skoleår og gleder oss til å treffe 
elever og foresatte. På grunn av smittevernsbestemmelser er det nødvendig med tilpasninger i 
forbindelse med skolestart.  Hensikten er å forebygge smitte og skape trygghet mht til rutiner, og 
legge til rette for trivsel.   Skolen har et nært og godt samarbeid til de lokale helsemyndighetene.  

Følgende vil være viktig i forbindelse med åpningshelgen med mange besøkende:  Hold 1 meters 
avstand eller mer. Vask hendene ofte og bruk desinfeksjonsmidler.  Hold deg borte fra skolen om du 
er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjoner. 

Ankomst 

Nye internatelever ankommer TVS tirsdag ettermiddag kl. 15.00 og utover. Øvrige internatelever 
ankommer onsdag fra kl. 15.00.   Første formelle skoledag blir torsdag 13. august.  Åpningshelgen blir 
fredag til søndag, dvs 14.-16. august. 

Innflytting i skolehjemmet 

I forbindelse med innflytting i skolehjemmet på henholdsvis tirsdag og onsdag, kan foresatte hjelpe 
sin ungdom med å flytte inn og pakke ut.  Husk å hold avstand på 1 meter eller mer til andre 
personer enn egen familie.  Der det bor 2 elever på rommet får foresatte avtale hvem som flytter inn 
først.  Dette for å redusere nærkontakt med andre.   

Overnattingsbehov 

De fleste foresatte leverer sine ungdommer på tirsdag eller onsdag og reiser så hjem for å komme 
tilbake til åpningshelgen og overnatter en eller to netter.  Skolen kan tilby overnatting, men pga 
koronasituasjonen, blir det færre muligheter for overnatting i skolehjemmet enn det som er vanlig. 

Ønske eller behov for overnatting  må meldes til skolen  så snart som mulig.  

Det er lagt til rette for foresatteovernatting i 1. etasje på jenteinternatet. Her det tilgjengelig 6 rom. 
Her bor det ikke elever og det er toalett og dusj fasiliteter for begge kjønn.  I tillegg kan man 
overnatte på rommet til sin ungdom dersom denne har enerom og man er av samme kjønn 
(begrenset kapasitet med dusj og bad i korridoren). Det finnes også begrenset mulighet for 
overnatting i klasserom.  Det er lagt ut desinfeksjonsmidler på toaletter og dusjer som skal nyttes 
etter bruk. 

Det er også mulighet for overnatting i campingvogn, bobil på skolens område dvs bortenfor 
gutteinternatet og på fotballbanen på siden ut mot fjorden.  På området bortenfor gutteinternatet 
blir det også lagt ut et begrenset antall strømkontakter som kan benyttes.     

For de som overnatter i campingvogn og bobil, vil toaletter og dusj være tilgjengelig.  Damer benytter 
garderoben til svømmehallen og menn gymsalsgarderoben.  Kontaktflatene på dusj og bad må 
desinfiseres etter bruk.  Ønsker man å bo utenfor skolens område finnes 2 campingplasser ikke langt 
fra skolen og hotell på Sundvollen. 

 

 



 

Det vil for øvrig være tilgjengelig desinfeksjonsvæske på toaletter, ved inngangsdører til skole og 
skolehjem og oppslag om hvordan man forholder seg til hverandre. 

Gudstjenesten åpningshelgen 

Det arbeides med å legge til rette for finne hensiktsmessige løsninger. Det er satt begrensninger på 
200 personer i aula og gymsal. Alle som deltar må bli registrert før man blir vist inn i lokalitetene.  
Familier kan sitte samme. I forhold til andre skal det være en meters mellomrom.   

 

Generelle retningslinjer på videregående skoler 

For de videregående skoler i fylket gjelder gule tiltak med avstand, vask/desinfeksjon av hender, 
bruke albue om ikke papir er tilgjengelig, at man ikke tar seg til ansiktet. I skolehjemmet er det 
supplerende retningslinjer som gjelder med bruk av kohortgrupper for hver etasje.  Vi jobber etter 
smittevernveilederen utgitt av Folkehelseinstituttet. 

Velkommen 

Igjen, velkommen til skolestart på Tyrifjord.  Vi ser fram til å se dere og gleder oss til å møte og 
samarbeide med ungdommen deres gjennom det nye skoleåret. 

Mvh Styrkår Dramstad, rektor 

     

 

 

 


