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Til nye elever på 8. trinn høsten 2017

Vi har registrert at du er en av våre nye elever som skal starte på ungdomsskolen høsten 2017, og
vi vil ønske deg og dine foresatte velkommen til et informasjonsmøte i AKSET torsdag 11. mai
kl. 18.00-20.00. Sted: Minihallen i ungdomsskoledelen av bygget.
Tema for møtet:
Generell informasjon om skolestart høsten 2017.
Presentasjon av noen av de som jobber ved skolen.
Muligheter og konsekvenser ved valg av 2. fremmedspråk. Fra før har du fått opplæring i
engelsk. Nå skal du få opplæring i et nytt språk. Etterspørselen etter de ulike språktilbudene, og
tilgang på språklærere vil være avgjørende for hvilket tilbud vi til sist kan gi. Det kan bety at
elever vil oppleve å få starte med sitt andreønske. Det er derfor viktig at alle tenker gjennom
flere mulige språk de kan tenke seg å starte med.
F AU-leder vil informere om foreldres muligheter til å støtte opp om de unges skolegang.
Vi ønsker også å få til klassevise samlinger mot slutten av møtet.

Klasselistene er ferdige og sendes ut sammen med dette brevet. Vi har også de fleste
kontaktlærerne på plass, og vi håper å kunne presentere dere for noen av dem i møtet.
Vedlagt finner dere også et skjema som vi ber foresatte om å fylle ut og ta med til møtet.

Velkommen!

):ijc:t~(~
Harald Einar Kirknes Erichsen

Rektor/enhetsleder Inderøy ungdomsskole

Vedlegg:
Klasseliste
Skjema for utfylling

Inderøy ungdomsskole
Vennaliveien 15

Tlf 74 12 42 40
Fax 74 12 42 49

Sammen tar vi vare på framtida!

E-post:

Rektor Harald E. Erichsen
Rådgiver Merete Røvik
Tlf 74 12 42 41
Tlf 74 12 42 44
Inspektør Bjørn A. Henriksen Spes.ped.koordinator Tone Marie Næss
Tlf 74 12 42 42
Tlf 74 12 42 72
harald.einar.erichsen@inderoy.kommune.no

