Pakkeliste og andre ting å huske på før skolestart
Ting man må ha med seg

•

Dyne og pute.

•

Sengeklær - laken, dynetrekk og putetrekk. Vi har rammemadrasser i størrelse 90 *
200 cm og noen få i str 80 * 200 cm. Det anbefales og bruke 90 * 200 størrelser på de
sengene også så ta uansett med i 90 størrelsen. (Man kan ta med egen
madrassbeskytter til å legge over madrassen, men det er ikke et krav. Vi har
madrassbeskytter over overmadrassen).

•

Sengeteppe/pledd anbefales å ta med

•

Håndklær

•

Vaskepulver og skyllemiddel til klesvask

•

Skittentøykurv

•

Toalettsaker

•

Pennal (Innimellom trenger du å skrive notater osv).

•

Hovedinstrumentet du spiller om du skal gå på musikk, pluss kabler og forsterker som
hører med. For mer spørsmål angående dette kan du sende mail til avdelingsleder på
musikk: bjornar@trondertun.no

•

Om du skal gå på dans forstudium, se vedlegg med egen utstyrsliste.

Anbefalinger div klær etc.

•

Klær til daglig bruk som du liker å bruke.

•

Innesko/Tøfler/Slippers etc. ser vi mange elever bruker mye.

•

Joggesko kan være greit. For eksempel når du skal gå en tur til butikken som ligger ca.
3-4 km fra Trøndertun, eller om du skal benytte deg av tur området vårt til å jogge i
eller rett og slett bruke til hverdags.

•

Uteklær/turklær. (Klær/Sko som tåler regn og vind).

•

En ullgenser er godt å ha.

•

Badetøy kan være lurt å ta med da vi har en badstue som ofte blir flittig brukt og
særlig på vinteren. Da frister det med snø bading og badstue.

•

Treningstøy etc. Vi har styrkerom i hovedbygget vårt som elevene på Trøndertun
disponerer.

•

Egen kaffe/te kopp. Mange elever elsker kaffe og te. Da kan det være lurt å ta med en
egen personlig kopp som du kan ta med det rund om på Trøndertun å nyte varm god
kaffe/te. Koppene som brukes i matsalen vår skal ikke forlate salen så ta med egen.

•

Tørkestativ til klesvasken din kan du ta med om du ønsker det, men du må ikke. Vi har
en del stativ på husene og i vaskekjellerne på internatet.

Ellers så kan det være lurt å ta utgangspunkt i «Trøndervær». Det hender vi har 4
årstider på en dag.

PS! Vi har ikke så store lagringsmuligheter når det kommer til ulike typer sko. Derfor
ber vi om at du viser litt moderasjon angående å ta med hele sko garderoben. Det er
en sko hylle på rommene, men utover det må man lagre sko i klesskap, i
oppbevaringsbokser under sengen osv...

Skidag i Vassfjellet

Lurt med vinterklær. Vi pleier å arrangere skidagen i Vassfjellet mellom vinterferien og
påskeferien. Vi ser alltid etter en dag med SOL.
•

Skiutstyr: Om du har eget ski utstyr kan du ta med dette, men du må ikke. Det er
mulig å leie skiutstyr i Vassfjellet. http://vassfjellet.no/utleie/ I Vassfjellet kan man velge å
gå på nedover-ski, bortover-ski samt akebrett og andre snø aktiviteter. Noen velger å sole seg
og slappe av ved samlingspunktet vårt nederst i bakken.

Ting for å gjøre rommet hyggelig (Ikke noe man må, men om man vil).

•

Sengeteppe til å dekke over sengeklær. Sengen fungerer ofte som sofa på kveldstid når
man får besøk av andre elevkollegaer

•

Pynteputer

•

Div bilder av familie og venner. (Henges opp med “skoletyggis” eller tape).

•

Liten gulvmatte

Man kan ta med egen pc/mac, men vi anbefaler bærbar. Rommene er ikke verdens største og
en stasjonær pc vil oppta store deler av rommet. I tillegg skal man også ta hensyn til
romkameraten/venninnen. Musikkutstyr vil bli lagret på egne øverom. Øverommene deles ut i
løpet av den første uken.

Huskeliste før skolestart

•

Reiseforsikring. Alle må ha dette på fellesturen til våren. Lurt å ha i forbindelse med
reiser i fritiden, samt i ferier og hjemreisehelger.

•

Har du med deg dyrt utstyr som instrumenter, pc/mac, kamera etc. er det lurt å forsikre
dette i tillegg.

•

Merk klær og utstyr før du kommer. Med felles vaske- og tørkerom, oppholdsrom,
undervisningsrom etc. kan ting fort bli "borte".

•

Om du har tenkt å ta med bilen din må du søke om dette på forhånd. Vi har dessverre
ikke uante mengder med parkeringsplasser til disposisjon. Søknad sendes til
roger@trondertun.no

•

Husk å melde inn ulike typer matallergier til kjøkkenet vårt. Eks om du har gluten
allergi, laktoseintoleranse, nøtteallergi osv. Dette meldes til anneberit@trondertun.no

