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Til elever, foresatte og ansatte ved Inderøy ungdomsskole
Snart juleferie
En lang og innholdsrik høst går mot slutten. Torsdag 22.12. klokka 11.30 får elevene fri, og da
starter vi ikke på igjen før onsdag 4.1. klokka 08.15.
Unnagjort er turer til Norlisetra, Tromsdalen, Falstad og til Jonholmen. Unnagjort er åpningen av
AKSET og 10.trinnets musikal. Unnagjort er hospitering ved videregående skoler. Unnagjort er
små og store begivenheter som skal være "det lille ekstra" i en skolehverdag. I siste F AU-møte
ble det tatt opp at høsten kanskje hadde vært vel hektisk med litt mye av "det lille ekstra". Langt
på vei måtte jeg si meg enig med foreldrene i det. Også lærerne har gitt uttrykk for at det spesielt
i starten av skoleåret ble lite tid til å få på plass gode rutiner, og å få etablert gode klassemiljø.
Egil Ulvin
Hva skal til for å sikre god læring og elever som utvikler seg? Mangeårig rektor ved Høylandet
skole, Egil Ulvin, foredro i utviklingsprogrammet "Den gode skoleleder" i regi av KS, og hans
oppskrift var bl.a. å ikke forandre for mye. Holde fast på det som virker. Høylandet skole har i
mange år ledet an med gode resultater på prøver og undersøkelser, og er en skole å se opp til. På
samme måte har Inderøy ungdomsskole vært en skole med lange tradisjoner for å satse på
bestemte områder. Fysisk aktivitet, aldersblanding og valgfag har i snart 20 år ligget til grunn for
valgene vi har gjort, og elevene har gitt uttrykk for at de har trivdes ved skolen. Men i det siste
har resultatene på bl.a. nasjonale prøver variert en del, og da må det være lov å spørre om
tiltakene vi gjør fortsatt er de riktige.
Som Ulvin har sagt, og som både foreldre og lærere har gitt uttrykk for er viktig, er også jeg
opptatt av stabilitet og "vanlig" skole. Om det ikke lenger er tid til vanlig skolearbeid tror jeg
også resultatene blir deretter.
Dette er utfordringen vi drar med oss inn i det nye året. Kanskje, nei - helt sikkert må vi være
villige til å prioritere hardere hva vi skal bruke den dyrebare undervisningstiden til, og sammen
bør vi jobbe for å sette skole høyt på dagsordenen når vi slites mellom alle tilbudene.
Skolegudstjeneste
Apropos tilbud. Etter snart ni år ved skolen har jeg fortsatt til gode åta med elevene på en
skolegudstjeneste. Er dette riktig? I ledelsen ved skolen har vi tatt opp saken. Jeg foreslår at vi
fra neste skoleår innfører en skolegudstjeneste for Inderøy ungdomsskole. Det norske
samfunnet er på mange måter tuftet på kristendommen. Ved ikke å legge til rette
for skolegudstjeneste mener jeg vi langt på vei har vært feige. Ved alle skoler jeg har vært på
tidligere har skolegudstjenesten vært et fast gjøremål. Slik ønsker jeg det skal være her også.
Selvsagt skal vi følge reglene, og de som ikke ønsker å delta skal få slippe det. Men dette handler
først og fremst om respekt for hverandre, og for ulikhetene i samfunnet. Med slik respekt tror jeg
skolegudstjenesten vil være en verdifull tradisjon i et samfunn hvor ikke åta stilling i vanskelige
spørsmål kanskje er den største trusselen av alle.
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Noen endringer

I løpet av et skoleår inntreffer det flere større og mindre endringer i et kollegium. Om endringene
først og fremst berører enkeltklasser, vil vi når det anses nødvendig orientere disse direkte. Slike
endringer kan f.eks. være langvarig sykdom eller permisjon til ansatte ved skolen. Når
endringene gjelder mange eller alle, kan det være vel verdt å nevne i et rundskriv.
LOS-medarbeider Johanne Skjevelnes sluttet 1. oktober, og fra 1. januar er to nye LOSmedarbeidere på plass. De nye LOSene er Siri Stene og Maren Brekkvassmo Myrvold.
Spesialpedagogisk koordinator/rådgiver Unn-Elisabeth Fjerstad sluttet i november. Vi har
akkurat avsluttet tilsettingsprosessen av ny koordinator, og vi er glade for å kunne presentere
Tone Marie Næss som ny, felles spesialpedagogisk koordinator for Inderøy ungdomsskole og
Inderøy videregående skole. Hun starter i sin nye jobb 1. april, og fram til da vil vi i ledelsen,
men først og fremst rådgiver Merete Røvik, ha rådgiveroppgaver innenfor spesialpedagogikk.
Alle nye ansatte ønskes hjertelig velkommen!
Foreldreundersøkelsen
Vedlagt følger passord til Foreldreundersøkelsen. Jeg oppfordrer alle foresatte til å bruke noen
minutter til å svare på denne. Elevene skal etter nyttår svare på Elevundersøke/sen. Frist for
begge undersøkelsene er </. januar.
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Jeg vil på vegne av alle ansatte ved Inderøy ungdomsskole takke for samarbeidet med elever og
foresatte i høsthalvåret, og alle ønskes med dette riktig godjul!

Harald Einar Kirknes Erichsen

Rektor/enhetsleder Inderøy ungdomsskole
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Foreldreundersøkelsen - les dette før du
svarer
Hva er formålet?
Formålet med Utdanningsdirektoratets Foreldreundersøkelsen er at foresatte skal få si sin
mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra Foreldreundersøkelsen slettes
ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige
utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data
fra Foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål.

Hvordan gjennomføres undersøkelsene?
Foreldreundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst.
Det er frivillig å svare på Foreldreundersøkelsen. Du trenger ikke svare på
undersøkelsen.
Du kan velge å hoppe over spørsmål hvis du opplever noen av dem som ubehagelige,
eller det er noen spørsmål du ikke vil svare på.

Behandlingsansvar og personvern
Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i
samsvar med kravene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Det er kun den
behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.
Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar med skoleeierne for
Foreldreundersøkelsen.
Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning
av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige
utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning
av personer som har svart.

Har du spørsmål?
For mer informasjon kontakt skolen din eller Utdanningsdirektoratet. Du finner også mye
informasjon på www.udir.no/undersokelser.

