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Til elever og foresatte ved Inderøy ungdomsskole
Snart advent
I skrivende stund er det 4 uker igjen av høsthalvåret på skolen, og vi stormer inn i adventstida.
Adventstida innledes med fantastiske tilbud som vi for enhver pris ikke må gå glipp av. Black week,
Black Friday og Cyber Monday er noen av dem. Bare vi klarer å bruke nok penger på alt vi blir tilbudt,
blir vi lykkelige mennesker.
Nå er det slik at lykkefølelsen vi oppnår ved å gjøre en mer eller mindre god handel, ofte fort går over. I
tillegg venter ofte noe som kan kalles en skikkelig blåmandag. Det er når kredittkortgjelda skal betales.
Hva kan måle seg med den kjøpte lykken? I disse tider tror jeg det kan være fornuftig å trekke pusten, og
tenke over nettopp dette spørsmålet. Før gledet vi oss lenge til fødselsdager og til jul. Vi visste vi kom til
å få gaver som vi ellers ikke ville kunne kjøpe oss. I dag er kanskje situasjonen for mange en annen. Vi
leter i tilbudsavisene etter mer eller mindre gode gaveideer, slik at gaveplikten kan oppfylles. Men blir vi
lykkelige av dette?
Jeg tror det er på tide åta tilbake tida og livene våre, senke skuldrene, og kjenne etter hva som er rett å
gjøre. Mange vil bli glade for å få besøk, og for å bli husket på. Kanskje har vi noen i tankene som vi
burde prioritere å stikke innom i førjulsrushet, eller som vi burde overraske med en gave, eller en
oppmerksomhet som de ellers kanskje ikke vil få. Samfunnet vårt er bredt sammensatt, og ikke alle
opplever å ha like stor økonomisk frihet som de fleste har. Tar vi ansvar og bidrar til en god jul for alle?
Adventsgudstj eneste
Inderøy ungdomsskole har ikke tradisjon for å gå i kirka. Likevel vet vi at dette er viktig å gjøre for å
oppfylle samfunnsmandatet vårt. Vi innfører derfor en adventsgudstjeneste fra og med i år. Kanskje kan
det å ta tilbake en slik tradisjon bidra til å tenke litt over tida vi lever i.
I veilederen for skolegudstjenester står det følgende:
I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med
høytider som blant annet jul og påske. Skolene er oppfordret til å legge til rette for at elevene skal kunne
delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.
I Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen kapittel 1.2 står det blant annet:
Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt ogforankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og
utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldigfellesskap. A delta på gudstjeneste eller andre
tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette.
Tidspunktet for årets adventsgudstjeneste blir 11. desember kl. 11.30. I tråd med veilederen for
skolegudstjenester vil vi tilby alternativ undervisning til de som ikke ønsker å delta:
Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever
som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det
alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i
Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever ogforeldre om hva
det alternative tilbudet er. Eksempler på alternative tilbud er temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller
andre aktiviteter knyttet til kultur og tradisjoner for ulike høytider i løpet av året.
For de som ikke ønsker å delta på skolegudstjenesten vil det bli et alternativ på skolen, basert på norske
tradisjoner for julefeiring. Dette medfører sang av kjente og kjære julesanger, lesing av julehistorier m.m.
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Nederst på arket følger en svarslipp der de av dere som ønsker å reservere dere mot å delta på
skolegudstjenesten kan gjøre det. For elever under 15 år, må foresatte også skrive under.

Skolemiljø
Høsten har vært innholdsrik på godt og vondt. Vi har fått en vekker i forhold til ungdomsmiljøet vårt, og
vi ser at det er nødvendig å være på plass sammen med de unge for å kunne utgjøre en forskjell.
Oppfordringen går derfor til oss alle om å være mer sammen med de unge. Jeg vil nok en gang
understreke at vi har ei flott elevgruppe, og vi har et godt elevmiljø ved Inderøy ungdomsskole. Vi har
likevel en stor oppgave med å ta vare på et godt miljø, og på de flotte ungdommene våre. Heller ikke alle
disse har det samme gode utgangspunktet for å mestre livene sine, og kanskje er det noen dere ser dere
kunne bruke litt ekstra tid og energi på? Det hadde vært julegave det.
Elevundersøkelsen
Før jul skal elevene besvare elevundersøkelsen, og foresatte får tilsendt passord/link til å besvare
foreldreundersøkelsen. Vi håper alle tar seg tid til å gjøre dette.
Noen spesielle dager
Nå på fredag er det planleggingsdag for ansatte. Elevene har fri. Siste skoledag før jul blir fredag 21.12.
Da avslutter vi etter halv skoledag, og bussene går kl. 11.40.

Alle ønskes med dette ei riktig god adventstid!

Harald Einar Kirknes Erichsen
Rektor/enhetsleder Inderøy ungdomsskole

Svarslipp:

_______________ ønsker å forbeholde seg retten til ikke å delta på
(elevenes navn)

adventsgudstjeneste den 11. desember. Eleven deltar i stedet på alternativ undervisning på skolen.

Inderøy ---------I
2018

(Signatur elev)

(Signatur foresatt)

Svarslippen leveres til kontaktlærer senest torsdag 29 .11.18
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