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Til foreldre og foresatte 
 

Nå er vi endelig i gang med skoleåret 2017-2018. Vi opplevde at vi hadde en 
fin start og våre nye elever ble godt mottatt og ivaretatt. Det er godt å se at 
elevene er i aktivitet i skolegården også. 
 
Planleggingsdagene våre gikk med til oppdatering på nytt fra 
utdanningsdirektoratet og til undervisning i «one-note».  
 
Fredagen var lærerne på kurs i det neste prosjektet vårt «Liv og Røre». Dette 
blir et spennende år med mye aktiviteter. Det blir egen informasjon om dette 
på første foreldremøte 
 
Nytt for skoleåret finner du her: 
 https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-grunnskolen-hosten-2017/ 
 -styrket regelverk i forhold til elevens skolemiljø 
 -ferdighetsprøve i svømming 
 -oppstart av grunnskoleopplæring 
 -skolebasert vurdering av opplæringen 
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Huskestativet er endelig på plass og det er i bruk i hele tiden.  
 
Noen nye elever har vi fått og noen nye ansatte. Dette er Carmen Alice Nita, som er 
kontaktlærer på 8. trinn og er faglærer i engelsk og norsk. 
Ny er også Lars Andre Grimsrud, som er barne- og ungdomsarbeider i skolen. 
 
Vi er heldige også som har Ismail Mahad og Senait Goitom som fortsetter på 
barnetrinnet som assistenter for tospråklige elever. 
 
Svømmeopplæringen fortsetter på 3. og 4.trinn med oppstart i høst. Nærmere info 
kommer senere. 

 
I forhold til elever som oppholder seg på skolens område etter skoletid, og i SFO-
tiden, ser vi oss nødt til å bortvise disse i tidsrommet etter skoleslutt – 1630. Dette 
pga en styrket lovendring i forhold til elevens skolemiljø. Dette innebærer at skolens 
personale skal ha optimal oversikt og ivareta og trygge de elevene som er i SFO og 
leksehjelp. Dette vil det også bli informert bredere om i foreldremøte i høst. Elever 
som har tilsyn av andre voksne kan bruke bingen når SFO ikke benytter denne. 
Saken tas opp i FAU og SU. 

 
Leksehjelp starter tirsdag 5. september 
2. trinn og 3. trinn kl 1320-1420 
4.trinn til 7.trinn kl. 1430-1530 

 
Dette skoleåret blir det mye kulturelle aktiviteter i regi av fylke og kommunen.  
 
Trygg skolevei: Barn som blir levert og hentet må parkere nederst ved veien. Vi oppfordrer til 
at sykling til skolen gjøres etter at eleven har tatt sykkellappen. 

  
 Foreldremøter avholdes for ungdomstrinnet 5. september kl. 1730   
 Foreldremøter  for 1.-4.trinn 7. september kl. 1700   
 Foreldremøter for 5.- 7.trinn  7. september kl. 1800  
 Rektor har satt av 30 min for informasjon fra kl. 1800. 

 
 

 
Skolebiblioteket vil være åpen mandag og torsdag i lunsjen fra uke 37. 
 
Kantina er åpen for ungdomstrinnet mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 28. august 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bente Thomassen 
Rektor 


