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musikk, leik og dans. Elevene får delta i,
og lære om demokratiske prosesser
gjennom medbestemmelse, klasseråd og
elevråd.
God dialog heim – skole er viktig for et
godt samarbeid, og for å avklare roller
og forventninger. Arenaer for å møtes
utvikles videre gjennom kontaktmøter
og rådsarbeid i skole og barnehage.

’
Foresatte og elever ønskes godt
nytt år 2019!
Nytt år og nye muligheter.
Vi skal jobbe oss inn mot ny læreplan, og
innarbeide satsningsmålene i den
kommunale kvalitetsplanen for
oppvekst.
I kvalitetsplanen er fokusområdene
livsmestring og IKT.
Vi er alt i gang med å oppgradere IKT
området gjennom at alle elevene på 7.
trinn har fått PC’er. Den satsninga
fortsetter videre i 2019.
Livsmestring handler om å mestre
hverdagen på godt og ondt. Vi skal ha
fokus på både psykisk og fysisk helse.
Aktiviteter som fremmer fysisk aktivitet
for elevene vil fortsette, som blant annet
turer i skog og mark både på ski og til
fots, aktiviteter i pauser på skolen og i
undervisninga.
Vi skal fortsette å ha fokus på de sosiale
møtearenaene hvor elevene får delta i
gode fellesopplevelser gjennom drama,
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Oppvekststruktur har vært et tema også
dette skoleåret. Nytt høringsdokument
vil legges ut fra rådmannen i løpet av
uke 2. Vi håper at dere engasjerer dere i
debatten og gi tilbakemelding på
høringa.
Vi ønsker alle en fin vintermåned, og
oppfordrer dere til å følge med på
skolens aktivitetsplan, og gi oss gjerne
tilbakemeldinger på det vi jobber med.
Aktivteter:
Første skoledag, torsdag 3. januar
Oppstart leksehjelp, mandag 7.
januar
DKS; Strengeleik, 2. kl fredag 18.
januar
Praksis:
Fra uke 5 får vi 4 studenter fra NORD
universiter i 3 uker.
Fra uke 5 vil vi ha praksiselev fra IVGskole på torsdag/fredag uke 5 – 15.
Møter:
Evalueringsmøter spes.ped, fredag
25. januar.
FAU-møte, torsdag 24. januar
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