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Til elever, foresatte og ansatte ved Inderøy ungdomsskole
Godt nytt år!
Vi har startet opp det nye året med halvårsvurdering og influensa i skjønn forening, men nå
håper jeg vi kan si oss ferdige med begge deler. Forrige uke nådde vi influensatoppen her på
skolen, og torsdag ettermiddag manglet vi 9 lærere. Jeg ber om forståelse for at det ikke alltid
blir full kontinuitet i undervisningsoppleggene fra time til time når lærersituasjonen blir slik den
har vært mot slutten av januar.
6. februar - Samenes nasjonaldag
Samefolkets dag er nasjonaldag for samene, urbefolkningen i Norge. Dagen er felles for alle
samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.
I 1992 valgte den 15. Nordiske Samekonferansen i Helsinki at 6. februar skulle være samefolkets
dag. Datoen ble valgt fordi det første samiske landsmøtet i i Trondheim 1917 ble avholdt den 6.
februar. I år er det 100 år siden dette skjedde, og på AKSET markerer vi dette med ulike
undervisningsopplegg fire dager til ende!
Inderøy ungdomsskole 50 år
Inderøy ungdomsskole ble etablert i 1966. Vi kan med rette kalle oss en middelaldrende skole,
og neste uke feirer vi at vi har passert våre første 50 år. Feiringen foregår både på dag- og på
kveldstid. De to siste skoletimene onsdag 8. februar markerer elever og ansatte 50-årsdagen med
ei samling i Kultursalen. Der vil vi gjennom film, bilder og tale få et tilbakeblikk på skolens 50årige historie. I tillegg vil elever på 9. trinn fra valgfaget Sal og scene bidra med tidsriktige
innslag. Dagen avsluttes med jubileumskake i kantina.
På kveldstid inviterer vi på ny til feiring. Denne gangen er det inviterte gjester (nåværende og
tidligere ordførere, nåværende og tidligere skoleledere, og tidligere ansatte i kommunen),
foreldre til dagens elever, og andre med interesse for skolens historie som inviteres til å delta.
Vi deler ut 200 gratisbilletter til arrangementet. Disse kan hentes i informasjonen i 1. etasje i
AKSET. Programmet for kveldsforestillingen blir omtrent det samme som for dagforestillingen,
men med noen flere bidrag fra tidligere ansatte. En komite bestående av tidligere ansatte har
siden i høst jobbet med åta vare på vår historie. Kveldsforestillingen utvides derfor med flere
innlegg om ulike tema fra minnebøkene. Bl.a. vil vi få se film fra utedager og friidrettsdager på
starten av 90-tallet. Elevene på valgfag Sal og scene blir representanter for dagens elever denne
kvelden. Arrangementet avsluttes med jubileumskake og bildeframvising fra skolens historie,
servert i kantina i AKSET.
Snart leirskole
Allerede i uke 7 skal den første 9.klassen på leirskole. Som i fjor drar elever og lærere til
Skallstuggu ved Vulusjøen. Der håper vi de finner seg vel til rette, og at det blir snø nok til å
fylle dagene med vinteraktiviteter.
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Sjakkturnering og ballaktivitet
Etter jul har LOS-ene våre, Maren og Siri, aktivisert elevene på skolen med sjakk. I sin første
hele arbeidsuke delte de ut to sjakkbrett til hver av klassene, og i løpet av januar ble det kåret 12
klassevinnere. Innen utgangen av uke 6 skal vi ha kåret en egen skolemester i sjakk blant
elevene. Sjakk aktiviserer elevene på en fenomenal måte, og i omtrent hvert eneste friminutt
spilles det sjakk på klasserommene. Det virker ikke som mange har spilt så mye før, men de aller
fleste kaster seg ut i spillingen med stor iver. Etter snart en måned med sjakk kan vi godt si at
dette har vært en stor suksess for friminuttaktiviteten på skolen, og kanskje bør vi få en slik
skoleturnering inn som et årlig arrangement i regi av LOS-ene våre.
For å aktivisere elevene mer fysisk har vi i vinter holdt idrettshallen åpen i enten første eller siste
halvdel av alle matfriminutt. En god del elever benytter seg også av dette tilbudet.
Pensjonister
Noen har kanskje merket det: vi har blitt 3 færre på ungdomsskolen siden vi startet opp i høst. Fredag
var det formelt avskjedsselskap for Rannveig Klepp, Grete Brosveet Rønning og Hild Anne Aas.
Alle tre ble behørig feiret og fikk overrakt diplom og KS-merke for lang og tro tjeneste i kommunen.
Vi ønsker dem lykke til med årene som kommer, og takk for innsatsen de har lagt ned for og med
barn, unge og eldre!
Vinterferie uke 8
Til slutt vil jeg minne om vinterferien i uke 8. Vi får håpe skiføret er på plass da.

Harald Einar Kirknes Erichsen
Rektor/ enhetsleder Inderøy ungdomsskole
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Invitasjon til 50-årsfeiring

INDERØY UNGDOMSSKOLE 50 ÅR
AKSET, Kultursalen. Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00
Inderøy ungdomsskole ble etablert i 1966. Vi feirer derfor dette skoleåret at vi har
passert våre 50 første år med en hyggelig kveldsstund i kommunens storstue i AKSET.
Her vil tidligere og nåværende ansatte gi et historisk tilbakeblikk gjennom film, bilder
og tale. Elever fra valgfaget Sal og scene vil krydre anledningen med tidsriktige
innslag.
Anledningen avsluttes med kaffe og jubileumskake i kafeteriaen i AKSET, hvor det
også vises bildekavalkade fra vår 50-årige historie.
Vi deler ut inntil 200 gratisbilletter til arrangementet. Disse kan hentes i
informasjonen i 1. etasje i AKSET.

Vi ønsker deg velkommen som gjest i vårt 50-års/ag!

Best-i lag

