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Til alle foreldre og foresatte ved Skaun ungdomsskole 

 

Da har vi endelig fått bekreftet overtakelsesdato for den nye flotte Skaun ungdomsskole og Bautaen 

kulturhus. Den historiske datoen er 4.oktober! Da vil 50 år ved gamle Skaun ungdomsskole være 

historie og en ny tid for skolen og kulturen i Skaun starte! 

 

Dette er egentlig siste skoledag før høstferien. Da skolens ansatte har behov for å forberede flytting, 

så vil elevene få fri fra skolen 4.oktober. Dette er en av de interne planleggingsdagene vi har på 

skoleruta, men som vi ikke har datofestet før nå. 

 

Skolebygget blir ikke gjort tilgjengelig for andre enn personer med tillatelse før mandag 

14.oktober. Dette pga møblering og flytting gjennom hele høstferien. Vi ber derfor om at alle 

nyfikne holder seg på avstand til bygget åpnes. 

 

Elevene får også fri fra skolen mandag 14.oktober, slik at ansatte får flyttet inn i nybygget å starte 

med å organisere rom. Dette er den andre interne planleggingsdagen vi har hatt på vent. 

 

Tirsdag 15.oktober vil vi ha forskjøvet skoledag, dvs at vi ikke starter skolen før mot ettermiddagen 

og har skole litt utover kvelden. Denne ettermiddagen/kvelden ønsker vi å invitere foresatte til å 

besøke oss i det nye, flotte bygget! Dere vil få mer info om busskyss og praktiske opplysninger 

rundt foresattes besøk i god tid før. Denne informasjonen vil bli sendt på Schoollink til 

foreldre/foresatte, i Teams til elevene og delt på skolens hjemmeside. 

 

Vi gleder oss veldig til å ta imot både elever og foreldre/foresatte til ny skole etter høstferien!  

 

Med vennlig hilsen 

Robert Øyum-Jakobsen, rektor 


