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November 2017
Da har vi kommet godt ut i oktober, og jeg kommet i gang med jobben som rektor på
Sandvollan skole. Jeg har jobbet som lærer på Levanger i mange år, på barneskolen i starten og i
de senere årene på ungdomsskolen. I tillegg har jeg jobbet i Utdanningsforbundet. Nå gleder jeg
meg til å jobbe som rektor her på Sandvollan. Jeg har blitt tatt veldig godt imot, både av ansatte
og elever. Det er utrolig lærerikt og spennende å bli kjent med så mange flotte folk!
I tillegg har jeg hilst på mange av dere foreldre også. Gleder meg til å treffe dere alle.
Smått om senn lærer jeg meg å kjenne både skole, folk og bygd 

Elevenes skolemiljø, §9a
1.august 2017 kom det nye regler i Opplæringsloven om
elevenes skolemiljø. Her står det bl.a. at alle elever har rett til et
trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold,
diskriminering og trakassering. Og skolen skal arbeide
kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og
sikkerheten til elevene. Skolens plikt er skjerpet og konkretisert
gjennom en ny aktivitetsplikt.
Skolen har plikt til å:
- Følge med
- Gripe inn
- Varsle
- Undersøke
- Sette inn tiltak
Skolen skal lage en skriftlig plan når det gjøres tiltak i en sak og skolen må dokumentere hva
som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Fylkesmannen er håndhevingsorganog kan vedta
hva skolen må gjøre for å sikre elevens rettigheter. Elever og foreldre har klagerett i
mobbesaker.
Kapittel 9a omhandler bl.a. elevene sitt skolemiljø, nulltoleranse, aktivitetsplikt, det fysiske
miljøet, elevdeltakelse i arbeid med skolemiljø, informasjonsplikt- og rett til å uttale seg og
ordensreglement.
Her på Sandvollan har vi ansatte satt oss inn i det nye regelverket. Vi har det som tema på våre
planleggingsmøter, og vi har satt av en kveld i november der alle voksne som er på skolen skal
jobbe sammen om dette temaet. Dette er viktig arbeid. Vi ønsker en skole som dyrker
mangfold, og vi ønsker å være en skole som tar ansvar for å få det til.
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Busskjøring
Vi har fått noen henvendelser fra dere foreldre omkring litt rot med
busshenting etter skolen.
Det er sånn at de som er med bussen rundt Bragstad har måttet vente
av og til så mye som 40 min. på bussen. Dette fordi bussen kjører to
turer. Først til Småland, og på andre runde til Bragstad. I tillegg har
bussen dratt litt for fort etter undervisning, så flere har mistet bussen.
Jeg har vært i kontakt med Hellan taxi, og vi har blitt enig om følgende
busshenting:

Mandag og fredag
Tirsdag, onsdag og torsdag

Første
buss
14.10
13.25

Andre
buss
14.30
13.45

Ungene må stå ute til gitte tidspunkt. Hvis ikke de er der til disse tidspunktene, vil bussen dra
uten dem. Første buss skal ikke dra før 10 min etter undervisning. Så da skal det være nok tid til
å komme seg til bussen etter timene.
De elevene som må vente på andre buss kan være inne. De kan være på SFO eller på
klasserommet for gjøre lekser mens de venter. Det velger de selv. De som er på SFO får hjelp til
å følge med tida. De som er på klasserommet må følge med tida selv.

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i
skolen. Det er 5.-7. trinn som gjennomfører den. Og vi skal gjøre det i løpet av november.
Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Følgende tema er
obligatoriske på høsten:










Trivsel
Motivasjon, arbeidsforhold og læring
Hjem-skole-samarbeid
Støtte fra lærer
Vurdering for læring
Medvirkning
Regler på skolen
Trygt miljø
Rådgiving

Når elevene svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver de ikke inn navnet sitt. Verken
skolen, kommunen eller staten kan se hva den enkelte elev har svart.
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Alle klassene er invitert til en orkesterforestilling med Ambulo ensemble som heter «Æ sa at du
sa» torsdag den 16.november. Det foregår i Akset idrettshallen.
1.-5. klasse skal se forestillinga kl 10.00-10.45. og 6. og 7. klasse kl. 11.30-12.15.

Juleforberedelser
Førjulstida er ei trivelig tid, med mye kos og trivsel i mørketida. Det er like
trivelig når den tida kommer hvert år og vi mennesker setter stor pris på gode
tradisjoner.
Tenning av julegran:
Vi tenner julegrana mandag den 4. desember. Da samles vi ute på morgenen
for å synge ulike sanger og tenne lyset. Det er en tradisjon jeg gleder meg til å
få oppleve!
Juleverksted:
Det blir juleverksted den 7. desember.
Da jobber elevene i grupper på tvers av klassene, og det produseres masse
flott julepynt.
Førjulsaktivitet av og med foreldre:
Jeg er vant til at klassekontakter (eller andre foreldre som har mulighet) organiserer en
førjulsaktivitet sammen med klassen. Det kan være at de kommer med julegrøt til klassen, med
mandel i grøten og marsipangris i premie, eller planlegger en trivelig aktivitet for klassen, f.eks.
baking. Det er helt greit om dere ønsker å låne skolekjøkkenet til å f.eks. varme/koke grøt. Ta
kontakt, så skal vi finne et tidspunkt som passer. Det må også selvsagt koordineres med
kontaktlærer/timelærer for å høre når det passer klassen best. Vi jobber best sammen for å
skape et godt skolemiljø for barna 
Juleforestilling:
Vi har startet jobben med juleforestillingen.
Forestillinga blir den 19. desember i kirka. Sett av datoen og kvelden. Nærmere info kommer.

NB: Det er planleggingsdag 24. november i hele
kommunen; skole og SFO holder stengt.

Med ønsker om en fin november og førjulstid.
Mvh Torhild Buran
rektor/enhetsleder
Sandvollan skole

November er så trist og grå,
men nyttig likevel,
For nå må barna tenke på
og lage moro selv.
Henta fra månedssangene av
Alf Prøysen
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