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november
Nytt ansikt på skolen
Heidi Lorentsen startet på skole og SFO
torsdag 1. november og vil muligens være her
ut skoleåret 2012/13. Heidi har rolle som
assistent i arbeidstrening. Hun vil være inne i
alle klassene samt SFO og leksehjelp.

Jannike Berge, Kjetil Nervik, Simen Kilen, Ane
Austheim har oppdrag som crew på besøk gjennom
den kulturelle skolesekken(DKS).

Oppdraget ble vel utført da «I tråd med
musikken» besøkte skolen torsdag 25.
oktober.
I november har vi også en del på planen:
Mandag 5.11 skal 1. – 4. klasse på tur oppi
Lunden hele dagen.
Onsdag 7. 11 drar mellomtrinnet på utedag
oppå Øksenåsen.

Praksis/utplassering
I uke 46, 47 og 48 får vi praktikant på skolen.
Han heter Moses, er 22 år og kommer fra
Zambia. Moses går på Sund Folkehøgskole i
vinter. Moses er i Norge for å lære mer om
idrett og fotball, noe han driver med hjemme.
I praksisperioden ønsker folkehøyskolen en
familie som kan være vertsfamilie for Moses.
En unik anledning til å øve engelsk, og vise
fram bygda si. Han er en positiv og blid gutt
som er lett å bli kjent med. Interessert? Ta
kontakt med Sund Folkehøgskole og Trine
Lund, tlf. 414 93 740.
Ta kontakt hvis dere kan tenke dere å være
vertsfamilie i 1,2 eller 3 uker for Moses.

Fredag 9. 11 arrangeres høstens
Morgensangkafe i hallen på
Kombinasjonsbygget. Alle er hjertelig
velkomne til å delta. Eget skriv sendes med
elevene heim.
OBS!
Planleggingsdag i skole, SFO og barnehage:

Fredag 23. november.
Elevene har fridag og SFO/barnehage er
stengt.
FAU har konstituert seg på møtet 1. 11:
Ny leder er Vidar Stene, nestleder Mariann
Strøm.
Øvrig medlemmer – se hjemmesida til skolen.

Telefon:
Kontor sekretær (onsdag og fredag):
74124580
Kontor rektor: 74124583
SFO: 90 61 53 27

