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Til elever, foresatte og ansatte ved Inderøy ungdomsskole
Vi er på rett vei!
Elevmiljø
For en stund siden tok jeg opp med dere at det var i ferd med å utvikle seg en uheldig kultur blant
elevene i forhold til nasking i butikkene. Uheldig internettkultur var også tema i det aktuelle
rundskrivet. I den forbindelse ba jeg dere foresatte om hjelp, bl.a. ved åta en prat med de unge om
hva som foregår. Det er gledelig å kunne melde tilbake at fokuset på de aktuelle sakene ser ut til å ha
hjulpet! Butikkeier sier de opplever at trenden med nasking har snudd i positiv retning, og vi har
heller ikke fått innmeldt nye saker om uheldige forhold knyttet til nettbruk. I skolen vil vi fortsatt
holde trykket oppe med forebyggende jobbing, og jeg håper vi kommer i mål med slik jobbing i
stedet for å lage innskrenkinger i form av forbud etc. I denne saken vil jeg si vår visjon virkelig har
kommet til sin rett: Sammen tar vi vare på framtida!
Onsdag 9. november har vi møter i samarbeids- og skolemiljøutvalget. Her starter vi prosessen med å
revidere vår sosiale læreplan. Årlig har vi korrigert og gjort mindre endringer i planen, men i år
legger vi opp til en fullstendig revidering. Både elever, foresatte og ansatte skal få ta del i dette
arbeidet, og til våren vil vi ha en oppdatert, omforent plan for det sosiale læringsarbeidet.
Ukene framover
Det har vært en svært hektisk høst så langt, og mange ansatte er derfor fornøyde med å få drive litt
"vanlig skole". I tillegg pågår det i disse dager utviklingssamtaler. Litt om ukene som kommer:
• 10.11. Kurskveld om psykisk helse. Denne kvelden får vi besøk av Jo Magne lngul fra BUP.
Alle foresatte inviteres til å belyse et interessant, og litt vanskelig tema. Programmet for
kvelden ligger på skolens hjemmeside.
• 11.1 1. Det avholdes auksjon over ting og tang i garasjen ved idrettsanlegget. Trenger du ny
sykkel, en defekt moped, eller kanskje et velbrukt bordtennisbord? Se mer info på
kommunens Facebook- og hjemmeside.
• 23.11. Som et ledd i prosjektet Kompetanse for mangfold - et prosjekt som har som
målsetting å forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme og utenforskap - får vi denne
dagen besøk av Marco Elsafadi. Han holder et foredrag som både elever og ansatte vil kunne
ha stort utbytte av.
• 25.11. Planleggingsdag. Elevene har fri.
Opprinnelig planla vi å markere i høst at skolen i år er 50 år. Dette arrangementet flyttes til etter
nyttår.
Siste uka før jul blir det volleyballturnering og juleball onsdag 21.12. Elevene slutter til jul torsdag
22.12. klokka 11.30.
\ned hilsen
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