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Det er mange som har vært spente på
skolestarten for dette skoleåret. Det har vært
mye fokus på Covid-19 og eventuelle
konsekvenser for oppstarten og skoleåret. Vi
vil til enhver tid følge myndighetenes
anbefalinger og gjennomføre nødvendige
tiltak. Dette gjelder f.eks. innkvartering,
matservering og reising, – der vi vil justere og
tilpasse planene slik at vårt opplegg blir både
godt og trygt for alle. Vårt utgangspunkt er en
mest mulig normal skolehverdag, men med
nødvendige tilpasninger. 

Organiseringen av skolestarten er basert på
signalene myndighetene ga 12. juni.

Snart er du klar for et
år hvor du og

musikken får spille
hovedrollen!

skolestart
22.August

Marmorveien 15 Ridabu , 2322
Norge



"Elever kan studere og bo på
folkehøyskolene fra høsten.

Nå er det også klart at også folkehøyskoler
kan åpne for normal drift fra høsten.
– Det er veldig bra at vi får avklart dette nå.
Det betyr at alle som planlegger å dra på
folkehøyskole til høsten, trygt kan søke og
planlegge for oppstart. Samtidig får
folkehøyskolene tid til å forberede seg og
gjøre nødvendige tilpasninger, sier
kunnskaps- og integreringsminister Guri
Melby (V).

Folkehøyskolenes organisasjoner
utarbeider nå rutiner og veiledere for
smittevern for folkehøyskoler.
Folkehøyskoler skal drives etter samme
smittevernregler som videregående skoler
med internat. Det er styret ved
den enkelte folkehøyskole som avgjør når
de kan starte opp til høsten, ut fra
en vurdering av lokale forhold og faglige
råd og anbefalinger om
smittevern."

I pressemeldingen fra regjeringen
heter det følgende:

Før skolestart trenger vi at du sender inn et bilde av deg selv til
skoleguiden. Vi har også behov for at du fyller ut og sender oss

pårørende skjema. Dette kan du ta bilde av / scanne inn og sende
til post@toneheim.no (Takk til dere som allerede har gjort dette)



Elevene vil ankomme sin første skoledag på ulike tidspunkt og ha litt
ulikt program avhengige av hvilken instrumentgruppe de tilhører.
Skolestart er 22.august som er skissert i skoleruta, men med noen
unntak, avhengig av hvilken gruppe du tilhører under og på neste side:

Gruppe A

Åpningsdag på Toneheim

Om du sitter i smittekarantene skal denne være gjennomført før du kan
starte på Toneheim Folkehøgskole. Dette gjelder dersom du har hatt
nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av covid-19, senere
enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte. Du må
da oppholde deg i karantene i eget hjem i ti døgn etter kontakten hvis du:

Bor i samme husstand som den bekreftet smittede

Har pleiet den bekreftet smittede eller hatt

eller som har tilsvarende tett kontakt med den bekreftet smittede eller
      

tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt
beskyttelsesutstyr.

Symptomene på infeksjon med COVID-19, er ved sykdommens start
nokså like symptomene ved forkjølelse, allergi eller mild influensa. Om du
opplever symptomer som er beskrevet nedenfor ønsker vi at du blir hjemme
til du har blitt frisk:

Tørrhoste/lett hoste       
Slitenhet eller 

Feber      
Tung pust      
Muskelsmerter
Slimhoste
Blodig opphostet slim
Frysninger      

      utmattelse    

Utslett på huden eller 

Hodepine        
Svimmelhet
Frostanfall   
Nedsatt smak- og

      misfarging av fingre 
      eller tær        

      luktesans    

Sår hals      
Rennende nese        
Uvelhet       
Kvalme og eventuelt
oppkast
Magesmerter og i noen
tilfeller diaré        
Øyekatarr      



Gruppe B
Om du berøres av innreisekarantene eller er internasjonal elev ved
Toneheim Folkehøgskole, ønsker vi å innkvartere deg i en egen bolig på
Toneheim Folkehøgskole, helgen i uke 33. Innreisekarantene er aktuelt når
du krysser grensen til Norge etter å ha vært i utlandet. Om dette ikke lar
seg gjøre med dine planer, så ta kontakt med skolen for å lage en egen
plan. Det er flere unntak fra innreisekarantene. Du kan lese mer om dette
på regjeringen og helsedirektoratet sine hjemmesider.

Innkvartering på Toneheim 14.8 til 16.8

Ta kontakt med administrasjonen på Toneheim folkehøgskole for å
avtale tid for innkvartering. 

Gruppe C

De fleste elevene kan komme Lørdag 22.8. Se de ulike tidspunkene for når
du kan ankomme skolebygge:

Kl: 08.00 til 09.00 Tuba, trombone og valthorn
Kl: 09.00 til 09.30 Slagverk og klarinett
Kl: 09.30 til 10.00 Euphonium, trompet og harpe
Kl: 10.00 til 10.30 Cello, fiolin og bratsj
Kl: 10.30 til 11.30 Jazz (inkludert jazzsang) og kontrabass
Kl: 11.30 til 12.00 Komposisjon og direksjon
Kl: 12.00 til 12.30 Piano, og orgel
kl 12.30 til 13.00 Fløyte, akkordion og saxofon
Kl: 13.00 til 14.00 Sang    

Gruppe D

Om du ikke har mulighet til å møte på det gitte tidspunktet så er det
ønskelig at du kommer søndag 23.8.

Ta kontakt med Toneheim for å avtale tid.



Vi kommer til å ha fokus på smittevern og hygiene i tiden som kommer. Både
i skolebygget og på internatene, når ansatte og elever reiser til og fra skolen,
og når vi er i offentligheten utenfor skolen. Elevene kommer til å få
gjennomgang i smittevern og hygiene ved oppstart. Renholdet blir tilpasset
situasjonen med bl a økt fokus på desinfisering av overflater som berøres
ofte. Vi setter av separate lokaler til elever som viser symptomer på smitte,
eventuelt blir syke. Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider
med smitteoverlegen i Hamar i forberedelsene til skoleåret.

Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er
anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike
institusjoner. Det har ikke kommet egen veileder for folkehøgskolene enda,
men vi følger med på veilederne som har blitt laget for andre typer skoler i
arbeidet med forberedelsene inntil denne kommer.

På Toneheim vil vi blant annet bruke trafikklysmodellen (grønt-, gult- og rødt
nivå) som utdanningsdirektoratet og smittevernmyndighetene opererer med.
Dette er en modell som indikerer hva slags smitteverntiltak vi skal bruke
avhengig av den situasjon som vi vil befinne oss i til enhver tid. Trafikklys
modellen varierer fra vanlig organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til
mer omfattende tiltak med mindre, faste grupper og større avstand mellom
elever (rødt nivå). Dere vil få mer informasjon om dette når dere ankommer
Toneheim. Det er likevel viktig å merke seg at i startfasen vil vi operere med
rødt nivå. Dette vil si at vi vil legge opp til mindre grupper innenfor det større
skolefellesskapet slik at elevene holder seg sammen med elevene som spiller
i samme instrumentgrupper og/eller ensembler. Vi vil organisere oss slik til vi
vet at de ulike gruppene er symptomfrie. Etterhvert åpner vi opp
skolefellesskapet.

Skolestarten



For at vi skal kunne åpne opp i større grupper tidligst mulig, ber vi om at dere
elever holder sosial aktivitet til et minimum, en selvpålagt karantene, fra den
15. august til dere kommer til skolestart. Til åpnings dagen ønsker vi å oppfordre
alle som har mulighet, til å ankomme Toneheim i sin privatbil. Pga convid-19
situasjonen må vi også begrense antall mennesker på skolen. Dermed ønsker vi
at hver elev kun følges av en foresatt. Det er ønskelig at foresatte oppholder seg
i skolebygget og utenfor internatbyggene. Vi ønsker kun at elevene skal
oppholde seg på internatene og i spisesalen.

Selv om vi vil jobbe for å åpne opp fellesskapet gradvis på Toneheim, vil det
likevel være noen føringer for et begrenset samspill med vårt lokalsamfunn.
Dette er til det beste for elevene, skolefellesskapet, ansatte og samfunnet rundt
oss.

Vi vurderer å avlyse høstferien for å unngå å måtte få en ny oppstart i rødt nivå.
Dette vil vi avklare etter skolestart når vi ser hvordan smittesituasjonen i Norge
er når vi nærmer oss høstferien. Eventuelle permisjonssøknader fra elever som
er nødt til å reise i høstferien behandles individuelt

Vi planlegger å gjennomføre fjellturen til Nasjonalparken Jotunheimen 31.8 til
2.9. Vi vil ha base på Memurubu. I området rundt Memurubu finnes mange
turalternativer for alle nivåer. Målet med turen er å bli bedre kjent og få gode
naturopplevelser. Det er dermed viktig at du husker å pakke: fjellsko/joggesko,
vindtøy, regntøy, lue og votter, ullgenser, sovepose, termos, klær til å bruke i
fjellet og en ryggsekk (liten) til dagstur.

Vi velger å avvente med å ta en besluttning om vi skal eller ikke skal avvikle
Foreldrehelgen i November. vi håper selvførgelig at vi får til å gjennomføre dette.

Vi ser frem til å bli kjent med deg og resten av elevene for skolekullet 20/21. Det
skal bli helt magisk å fylle skolen med musikk igjen og vi gleder oss stort. Ta
kontakt med skolen om du har noen spørsmål eller det er noe du lurer på. Til vi
ses, god sommer videre. 



Vi gleder oss til å
fylle skolen med
elever


