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Snart sommerferie

10. klasse

I dag er siste dagen skoleåret 2019/2020 for 10.klassingene, og sommerferien er like rundt hjørnet. For
10.klassingene blir kveldens avslutning siste oppmøte etter 10 år med obligatorisk utdanning. Da deles
vitnemålene ut, og vi kan takke for nå og ønske lykke til med tida og årene som kommer. Klasser løses
opp, og for noen er dette kanskje siste gang de treffes. Noen har valgt studier i hjemlige trakter på
Inderøy videregående skole, på Steinkjer eller Verdal, mens andre setter kursen mot arbeidslivet. AIie er
dere like viktige for bygda og kommunen dere bor i. For noen få ordner det meste seg lett, men de aller
fleste møter av og til motgang og må jobbe mer for å klare seg. Når dere nå går videre i livet må dere i
større grad ta ansvar selv. Gjør det som dere tror kan bli bra for dere, men vis også ansvar for familie,
venner, naboer, og hele samfunnet dere er en del av. Resten av talen skal dere få høre i kveld.
8. og 9. klasse

9.klassingene har akkurat avsluttet utplasseringsuka i arbeidslivet. Jeg håper dere fikk oppleve mye, og
at dere alle fikk et lite innblikk i yrket og arbeidsplassen dere valgte å besøke. Takk til alle foresatte og
arbeidsgivere som stilte opp og sørget for at oppleggene ble så gode som de ble.
8.klassingene har også fått en forsmak på arbeidslivet, ved at jobbskygging har blitt gjennomført den
siste måneden. I tillegg har begge trinn prøvd ut ulike uteskoleundervisningsopplegg, hvor aktivitetene
har foregått i nærområdet til skolen.
8. og 9.klassingene avslutter skoleåret fredag kl. 13.50, og bussene går til vanlige tider.
Neste skoleår

Skoleåret 2020/2021 starter mandag 17. august. (Skoleruta ligger på kommunens hjemmeside under
«skole».
Tilsettinger unnagjort

Vi ble sist uke ferdige med årets tilsettinger for undervisningspersonalet. Noen lærere går ut, og noen
nye starter opp. Dette fordi noen slutter, andre tar permisjon, og vi har endrede fagbehov. Elevene ble
tidligere denne uka orientert om noen endringer som inntreffer i kontaktlærerkabalen. Det er mange
hensyn å ta, men vi mener vi har fått på plass en god kabal og tre sterke team rundt klassene.
FAU
Det har på grunn av smitterestriksjonene ikke blitt avholdt foreldremøter for de nye 8.klassene, og det
har derfor ikke vært mulig å gjennomføre valg av ny leder til FAU nå i vår. FAU-leder Anders Røfla har
sagt seg villig til å fortsette fram til første møte avholdes til høsten. Dere kan derfor fortsatt kontakte
han om dere har noe på hjertet.
Bemanning i sommer

Administrasjonen ved Inderøy ungdomsskole vil være bemannet ut juni, og vi er på plass igjen 3. august.
Vi minner om at skolen har fått nye telefonnummer: 74605120. Rektor kan kontaktes på 47302733.
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Til slutt

Takk til alle elever, foresatte og andre hjelpere for godt samarbeid i det spesielle skoleåret som nå er
over. For første gang siden 2. verdenskrig har vi opplevd at skolene i landet ble stengt i en lengre
periode. Vi har fått kjenne på ulike følelser som usikkerhet og ensomhet. Vi er alle glade for at
samfunnet igjen er åpnet opp, og jeg er både stolt, glad og ydmyk over hvordan dere alle taklet
utfordringene når skolen var nedstengt. På hjemmesiden ligger et referat fra Samarbeids- og
skolemiljutvalgsmte den 4. juni 2020 hvor alle partene gav uttalelser om hvordan
hjemmeskoleperioden har gått. Det kan det være verdt å Iese igjennom.

AIie ønskes med dette en riktig god sommer!
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Harald Einar Kirknes Erichsen

Rektor/enhetsleder Inderøy ungdomsskole
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