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NYE RUTINER FOR SKOLESKYSS FRA SKOLEÅRET 2018/2019
I forbindelse med sammenslåing av fylkeskommuner er ansvar for administrering av
skoleskyssoppgaver overført til AtB AS. De organiserer skoleskyssen på vegne av
fylkeskommunen og de ulike kommunene. I sitt arbeid med administrering av
skoleskyss benytter AtB et elektronisk registreringssystem. Skolene registrerer alle
skysselever inn i dette systemet etter å ha innhentet de opplysninger som etterspørres i søknadsskjema
for skoleskyss.
Det skal søkes om skoleskyss for hvert skoleår og søknaden sendes eller leveres til skolen.
Søk om skoleskyss:
 Søknadsskjema for skoleskyss grunnskole
 Søknadsskjema for skoleskyss til flere adresser
Skysselever vil etter søknad få tilsendt et elektronisk reisekort, t:kort, som må benyttes på reiser.
Informasjon om hvordan t:kort skole fungerer og benyttes finner du på www.atb.no og skoleskyss.
Informasjon om skoleskyss i tidligere Nord-Trøndelag se: https://177nordtrondelag.no/skoleskyss/
Informasjon kan du også finne på skolens hjemmeside.
Vennligst send oss søknad om skoleskyss for skoleåret 2018/2019 så snart som mulig pga. nye rutiner.

ÅRETS FORESTILLING «PEER!»
I hele høst og etterjulsvinteren har elevene på valgfaget Sal og Scene ved Levanger
ungdomsskole jobbet med forestillingen Peer!, som er en bearbeidet versjon av Ibsens
klassiker «Peer Gynt». Det er Knut Nærum som har sørget for å gjendikte stykket til en
kortere og mer lettfattelig versjon som er proppfull av dans og kjente sanger, slik at alle
aldersgrupper vil ha stor glede av den.
Forestillingen har premiere (åpen forestilling) tirsdag 13. mars kl. 19.00. Det blir også
kveldsforestillinger onsdag 14. mars og torsdag 15. mars. Det kan bli ekstraforestilling
søndag 18. mars. Elevene våre får se forestillingen på dagtid.
Mer info om forestillingen og om salg av billetter kommer før vinterferien.
E-SIGARETTER
Det har vært omsatt e-sigaretter på skolen. Dette er ikke bra. Det er brudd på skolens
regler og på norsk lov da e-sigaretter (uten nikotin) har aldersgrense på 18 år, og esigaretter med nikotin er forbudt i Norge. Dersom vi oppdager kjøp eller salg av esigaretter igjen, vil politiet bli kontaktet.

INTERNASJONALT SAMARBEID
En gruppe elever fra valgfaget Internasjonalt samarbeid reiser på elevutveksling til
Odense i Danmark i uke 9. I uke 11 vil vi på LUSK få besøk av ca 20 elever fra Litauen og
Latvia.
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BRANNALARM OG ELEVER PÅ SOKKELESTEN
Tirsdag denne uka gikk brannalarmen på skolen. Det var tekniske årsaker på grunn av
trykkøkning på vanntilførsel som utløste alarmen. Alle elevene kom seg raskt ut, og de
måtte stå og vente i noen minutter ute i kulda. Det var mange elever som var på
sokkelesten, og det ble en ekstra kald opplevelse for dem. Vi oppfordrer alle elever til å
bruke tøfler eller innesko på skolen!

Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål.
Med vennlig hilsen
Bjørg Tørresdal
rektor
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