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Påskeferie!
Snøen er borte i lavlandet, men for de mest interesserte er det sikkert fortsatt mulig å finne noen
snøflekker å bruke skiene på oppe i høyden. Uansett kan vi se fram mot en rekordlang
påskeferie. I år har elevene fri til og med tirsdag 18. april.

Leirskolen unnagjort
De siste ukene har 9 .klassene vært på leirskole på Skallstuggu. Ved Inderøy ungdomsskole har vi
i mange år prioritert leirskoleoppholdet høyt, ut fra en filosofi om at det gir læring på mange
områder. Forhåpentligvis blir det også i framtida rom for å prioritere dette.

Unge entreprenører
For to uker siden gikk entreprenørskapsmessa UngBiz av stabelen. Som i fjor, og i forfjor kom
også i år en av våre elevbedrifter på premiepallen. Vi gratulerer elevene i Trønderstokk EB med
1. premie for beste stand!

Trives elevene? Hvordan presterer vi? Hva er bra? Hva kan vi gjøre bedre?
Det er nok mye vi kan gjøre bedre, men mye er også bra! Sist mandag var det dialogmøte
mellom politikere i kommunen og samarbeidsutvalgene ved alle skolene. I dette møtet
presenterte assisterende rådmann resultatene fra elevundersøkelsen, nasjonale prøver og
grunnskolepoengene ved Inderøy ungdomsskole. Vi har variasjoner i resultatene, og vi har derfor
igangsatt et større arbeid med gjennomgang av bl.a. elevundersøkelsen sammen med elevene. Vi
håper vi skal få engasjert elevene ved å gå inn på spørsmålene og svarene i undersøkelsen.
Tilbakemeldingene fra klasser som har gjennomgått resultatene er positive. Det er viktig åta alle
resultater på alvor, spesielt om svarene kanskje ikke er helt slik som vi ønsker.

Sosial læreplan
Forrige uke vedtok skolemiljøutvalget vår nye sosiale læreplan. Planen er grundig behandlet i
alle rådsorganene ved skolen, og planen er gitt gyldighet ut neste skoleår. Dere finner den ved å
gå inn på skolens hjemmeside, www.inderoy.kommune.no.

Dagen i dag
I dag var 4 av våre elever på besøk i lokalene til NRK i Trondheim. Der møtte de elever fra
Ytterøy i fylkesfinalen i Klassequizen. Resultatet er i skrivende stund ukjent, men ryktene sier
det er vel verdt å få med seg Trøndelagssendinga (NRK Pl) i ettermiddag kl. 15.00-16.00.
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Påskelunsj

Vi avslutter til helga med påskelunsj på alle trinn. Dette er et tiltak elevene setter pris på, og også
lærerne gir uttrykk for god stemning med god mat og lett prat på og rundt bordet.
Til slutt
Foran oss står mai med konfirmasjoner og festdager, men også med avsluttende skriftlig
eksamen i norsk, engelsk eller matematikk. Alle elever på 10. trinn trekkes ut til skriftlig
eksamen i ett av disse fagene, og for de som skal opp i norsk blir det også eksamen i norsk
sidemål. Jeg ber spesielt om at elevene på 10. trinn ikke søkes fri på dager som inneholder
forberedelse til eller avvikling av eksamen.
9 .klassingene får i vår standpunktkarakter i mat og helse.

Alle ønskes med dette en riktig fin påskeferie på fjellet, på sjøen, eller kanskje hjemme i hagen!

• 12 liker
nrktrondelag Inderøy ungdomsskole tok 11 poeng i
#Klassequizen! ttI• Sander Nøvik Lyngstad (fra
venstre), Lisa Marie Følstad Austad og Teodor
Taraldsen.

Laget som gikk videre fra innledende
runder, Sander, Lisa Marie og Teodor.
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Harald E. Erichsen
Rektor
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