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Til elever, foreldre og ansatte ved Inderøy ungdomsskole

Velkommen til nytt skoleår!

I mai vedtok samarbeidsutvalget vår nye, pedagogiske plattform. I dokumentet «Veien videre» som er
lagt ut på skolens hjemmeside, oppsummeres de viktigste detaljene i vedtaket fra mai. Vi har vedtatt ny
visjon for skolen, og kommunens visjon gjøres til vår visjon: Best- i lag.
Vi har nye målområder, ny fag- og timefordelingsplan, og vi har vedtatt ny organisering av skoledagen.
(Se vår hjemmeside for fullstendige opplysninger, sak 06/17-18 i samarbeidsutvalget.) Skolen og
samfunnet er i stadig endring. Ny overordnet del av læreplanverket er utarbeidet. Vi er nå en del av
AKSET, og nye fagplaner er under utarbeiding. I løpet av høsten blir det vedtatt en ny Kvalitetsplan for
grunnskolen i Inderøy. Alt dette legger sterke føringer for utviklingen av Inderøy ungdomsskole i årene
framover. Vi skal fortsatt ha et særpreg, men vi skal også samhandle og styrke de felles mål vi har satt
oss for utvikling av skolefellesskapet i Inderøy.
Skoledagens inndeling

En viktig innramming av undervisningen og skoletilbudet, er inndeling av skoledagen i
undervisningstimer og pauser:
Skoledagens
Minutter
inndeling
Pause/undervisning
0815-0820

Oppstart

0820-0905

l.time

45

0905-0950

2.time

45

0950-1000

Pause

10

1000-1045

3.time

45

1045-1130

Pause

45

1130-1215

4.time

45

1215-1300

5.time

45

1300-1305

Pause

5

1305-1350

6.time

45

5

Oppstart av skoledagen er som før, kl. 08.15. Inndelingen av dagen er endret ved at vi nå skal ha
matpause etter 3. time. Det tror vi er bra i forhold til at matpausen tidligere lå sent på dagen. Videre er
skoledagen utvidet med 5 minutter slik at vi nå slutter kl. 13.50.
I og med at inndelingen av skoledagen er endret, vil det åpne seg nye muligheter for bruk av kantina.
Den vil nå ha kapasitet til å romme våre elever i matpausen, og vi velger derfor å prøve en ordning med
at klasserommene avlåses i matfriminuttet. Elevene kan da ta med matpakken til kantina for å spise der.
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Vi har utfordret kantina på å tilby sunn og rimelig mat, men det aller rimeligste er nok det heimen
sender med. Skolen kommer til å søke Fylkesmannen om midler til å tilby et daglig skolemåltid. Det kan
derfor hende vi i løpet av kort tid kan tilby skolemåltid til subsidierte priser. Dette må vi komme tilbake
til når vi vet utfallet av behandlingen av søknaden. Kantina i AKSET er egnet til å tilby et slikt skolemåltid,
og alt ligger til rette for at betingelsene for søknaden er oppfylt. Vi går derfor en spennende høst i møte
på matfronten.

Ny fag- og timefordeling
Tidligere har skolen forfordelt enkelte fag i form av flere timer til faget. I forbindelse med
Stortingsmelding 22 {2010 - 2011) Motivasjon - Mestring - Muligheter - Ungdomstrinnet, ble mange
nye dører åpnet. Det som Inderøy ungdomsskole i mange år var kjent for gjennom GAP
(Glåaktivltetsprosjektet}, er nå mulig å innføre for alle. Valgfagene er gjeninnført, språkfagene har fått
alternative valg med praktisk innhold, og faget Utdanningsvalg er innført. Vår skoles mal å jobbe etter, er
derfor fornyet og tilpasset de nye rammebetingelsene gitt i stortingsmeldingen. I tillegg er det viktig å
tilpasse skolen i forhold til signalene som gis i forbindelse med Fagfornyelsen som skal gjelde fra høsten
2020. I praksis betyr dette at vi tilbyr normalt timetall i alle fag. Kroppsøving har derfor noen færre timer
enn tidligere, men elevene kan til gjengjeld velge valgfaget Fysisk aktivitet og helse.
I flere undersøkelser har elevene gitt uttrykk for et ønske om mer elevmedvirkning. Vi tror derfor det er
fornuftig å endre undervisningen noe, slik at den i større grad åpner opp for alternativ organisering,
temabasert opplæring og mer medvirkning. Vi vil i høst forsøke dette spesielt under temaet bærekraftig
utvikling, men vi håper at endringene også vil merkes i andre deler av undervisningen.
8. trinn

Som vanlig vil elevene på 8. trinn få svømmeopplæring. Det skjer i perioden mellom høstferien og ut
april måned. Nytt av året er at undervisningen vil foregå i Dampsaga bad, tirsdager kl. 09.05 {avreise) til
11.30 {tilbake på skolen).
8.trinnet er også det første trinnet ved skolen som får full pc-dekning. Pc-ene vil først bli utdelt etter at
kontrakt om lån av pc er undertegnet av foreldre og elev. Vi har gått til innkjøp av ny digital programvare
i flere fag, og denne skal for de fleste erstatte læreboka. Det betyr at elevene må ha pc-en tilgjengelig
når leksene skal gjøres.
På 9. og 10. trinn blir det i år ca. 50% pc-dekning, og fra høsten 2019 skal alle elever ved skolen
disponere egen pc.
Karakterer og vurdering

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 10.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. I tillegg skal elevene ha
standpunktkarakter i orden og i oppførsel.
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
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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 lykkes med denne delen av vurderingsarbeidet burde grunnlaget være lagt for at den endelige
karakteren blir oppfattet som riktig av eleven.
For alle klassene

•

Inderøy museums og historielag har invitert alle klassene til Skoletime om forholdene for 300
år siden v/ Hans-Magnus Ystgaard i Kulturhussalen tirsdag 21. august. Med dette tilbudet vil
elevene få bakgrunnsstoff om Armfeldts felttog og om hvordan dette påvirket lokalbefolkningen
i distriktet.
Videre er alle elevene invitert til gratis å overvære generalprøven i Muustrøparken onsdag 22.
august kl. 19.00. (Oppmøte i god tid for de som ønsker å benytte seg av tilbudet).

•

Som vanlig vil alle klassene gjennomføre ulike turer nå ved oppstarten av nytt skoleår. 8. trinn
drar på setersti i Verran, 9. trinn skal til Tromsdalen, mens 10. trinn legger turen til Håggåholmen
her i Inderøy.

•

I uke 36 setter vi som vanlig fokus på vennskap i den årlige vennskapsuka. Da blir det skogdag,
og vi skal ha arrangement i Muustrøparken.

•

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.
I november satser vi på å avholde et storforeldremøte hvor vi vil belyse fenomenet med deling
av bildemateriell på internett. Vi er i kontakt med en spennende foreleser, og vi håper og tror vi
vil få til et interessant foreldremøte.

Mobilskole

Inderøy kommune benytter seg av Mobilskole. Dette er en kommunikasjonsmulighet mellom heimen og
skolen basert på at foresatte sender mobilskolemelding til kontaktlæreren for den aktuelle eleven.
Her er en orientering om hvordan dere kan sende SMS til kontaktlærer:
Send SMS til 03686, og start meldingen med IUS og den klassen eleven tilhører. Hvis du har en elev i
klasse 8A, sender du SMS for eksempel slik: «IUS 8A Kari er syk i dag. Hilsen Lise.» til 03686.
Det er også laget en Mobilskole app som det er mulig å laste ned. Om dere gjør det må dere være nøye
med å krysse av riktig for hvem som skal ha mobilskolemeldinga.
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 og skolens hjemmeside.
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.

Alle ønskes med dette et riktig fint skoleår!

l~l:t;:,L~
Harald Einar Kirknes Erichsen

Rektor Inderøy ungdomsskole
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