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Til foreldre og elever
Oppstart
Da er skoleåret 2017/2018 endelig i gang, og i dag kunne vi ta imot 267 nye og gamle elever. Elevtallet er
det minste på mange år, og årets 8.trinn med 84 elever deles derfor inn i 3 klasser i stedet for 4 som har
vært vanlig de siste årene. Heldigvis vil elevtallet allerede neste år stige igjen.

Første uker
De første ukene skal klassene bl.a. gjennomføre ulike turer til Verran (8. trinn), Tromsdalen (9. trinn), og
på Inderøy ( 10. trinn). Disse turene er en del av den sosiale læreplanen, og formålet med dem er først og
fremstå riste klassene godt sammen. I tillegg har turene faglig innhold som elevene skal få bryne seg på.

Uke36
I uke 36 arrangeres den årlige vennskapsuka. Skolen har en egen plan vi jobber etter for å bygge et godt
psykososialt læringsmiljø. Denne planen rulleres med jevne mellomrom, og sist dette skjedde var i vår. I
høst vil planen på nytt bli lagt fram for skolemiljøutvalget til revidering. Årsaken til dette er endringene i
Opplæringslovens§ 9A som omhandler elevenes skolemiljø. Tidligere har det vært mye fokus på at
rektor skal fatte enkeltvedtak når vi blir klar over at det foregår mobbing. Denne regelen er nå erstattet
med en handlings- og dokumentasjonsplikt, hvor det viktigste er at alle voksne som blir klar over at
mobbing foregår, selv har et ansvar for å gjøre noe med det. Det vil i løpet av de nærmeste ukene bli sendt
ut mer informasjon om lovendringen, og om betydningen av denne.
Vennskapsuka avsluttes med en samling i Muustrøparken fredag 8. september etter lunsj, men arbeidet
mot mobbing skal foregå hele tiden.

Karakterer
Den siste tiden har det vært en del fokus på rettighetene elever og foresatte har til å klage på standpunktog eksamenskarakterene. Her er en oversikt over vurderingene elevene skal få på ungdomsskolen:

8. trinn
Elever som avslutter et valgfag til våren får standpunktkarakter i dette faget. For de som fortsetter med
samme valgfag på 9.trinn blir det vanlig halvårsvurdering i faget.

9. trinn
Elever som avslutter et valgfag til våren får standpunktkarakter i dette faget. For de som fortsetter med
samme valgfag på 1 O.trinn blir det vanlig halvårsvurdering i faget.
I tillegg skal elevene på 9. trinn ha faget mat- og helse. Faget har kun timer på 9. trinn, og det settes
derfor standpunktkarakter i dette faget til våren.

10. trinn
For elevene på 10. trinn settes det standpunktkarakter i alle øvrige fag til våren.
Generelt er det viktig å merke seg at det ikke er klagerett på halvårsvurdering, kun på standpunkt- og
eksamenskarakterene. Reglene for hvordan man kan klage sendes ut sammen med standpunktkarakterene
når disse settes.
En karakter skal som hovedregel aldri komme overraskende på eleven. For å oppnå dette er det viktig at
eleven løpende får små og store tilbakemeldinger på hvordan hun/han presterer, og om hva hun/han kan
gjøre for å forbedre seg. Dette kaller vi underveisvurdering. Underveisvurderingen kan gis skriftlig som
tilbakemelding på prøver, presentasjoner osv., men også muntlig i samtaler mellom lærer og elev. Om vi
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lykkes med denne delen av vurderingsarbeidet burde grunnlaget være lagt for at den endelige karakteren
blir oppfattet som riktig av eleven.
Skolen vil i høst ta en gjennomgang av våre planer for vurderingsarbeidet, og det vil komme mer
informasjon også om dette temaet i løpet av september måned.

Mobilskole
Som et ledd i å utvikle et godt samarbeid med dere foresatte har vi tatt i bruk Mobilskole. Her er en kort
repetisjon for hvordan dere kan sende SMS til kontaktlærer:
Send SMS til 03686, og start meldingen med rus og den klassen eleven tilhører. Hvis du har en elev i
klasse SA, sender du SMS for eksempel slik: «IUS SA Kari er syk i dag. Hilsen Lise.» til 03686.
Dere kan sende SMS f.eks. når eleven er blitt syk, eller når det søkes om permisjon (inntil 2 dager). For
søknad om permisjon ut over 2 dager skal kommunens søknadsskjema benyttes. Dette finner dere på
kommunens hjemmeside, eller eleven kan ta det med hjem fra skolen.
Skolens telefonnummer er fortsatt 741 24240. Om vi er opptatt i møter etc. kan dere ringe kommunens
sentralbord for å legge igjen beskjed, 741 24200. Alternativt kan dere sende ene-post.

Foreldremøter
Det er snart tid for foreldremøter. Jeg oppfordrer alle til å engasjere seg i elevenes skolegang. Alt tyder på
at dette påvirker skolegangen positivt. Innkalling til foreldremøter sendes ut av kontaktlærerne på de
forskjellige trinn.

Skoleuka
Vi kjører etter samme mal som i fjor:
08.15-08.25
08.25-09.55
09.55-10.10
10.10-11.40
11.40-12.15
12.15-13.45

Oppstart i klasserom (undervisning)
Undervisning
Friminutt
Undervisning
Matfriminutt
Undervisning

Alle ønskes med dette et flott skoleår!

'i:iCl~Lk
Harald Einar Kirknes Erichsen

Rektor/enhetsleder Inderøy ungdomsskole

a

Inderøy ungdomsskole
Vennaliveien 15

Tlf 74 12 42 40

Sammen tar vi vare på framtida!
E-post:

Rektor Harald E. Erichsen
Rådgiver Merete Røvik
Tlf 74124241
Tlf 74124244
Inspektør Bjørn Å. Henriksen Spes.ped.koordinator Tone Marie Næss
Tlf 74 12 42 42
Tlf 74 12 42 45
harald.einar.erichsen@inderoy. kommune.no

