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Til elevene og deres foresatte
9. trinn
En lang vår er over, og sommeren er her. Elevene på 9. trinn har mot slutten av året gjennomført
den faste utplasseringsuka. Utdanningsvalg er et eget fag i ungdomsskolen med et fastsatt
timetall. Vi mener det er viktig at elevene får god veiledning før de skal velge studieretning for
videre skolegang, og da er det nødvendig å starte veiledningen tidlig.
Hjertelig takk til foreldre som har bidratt med transport og som også stiller som arbeidsgiver for
ungene. Vi er helt avhengige av at dere hjelper til for at elevene skal kunne få godt utbytte av
opplegget.

8. trinn
8.klassene har i juni gjennomført ulike aktivitetsdager. Da har klassene forlatt skolen og tatt i
bruk ulike arenaer ute. Bl.a. har undervisningen foregått på bygdamuseet.

Avslutning
Skriftlig og muntlig eksamen er unnagjort, standpunktkarakterene er satt, og i dag går elevene ut
i ferie. 10. trinn var ferdige i går kveld, og da fikk de sine vitnemål etter 10 års skolegang.
Elevene på 9. trinn har i år fått standpunktkarakter i mat og helse, og i valgfag som de ikke skal
gå videre med. Elevene på 8. trinn får også standpunktkarakter om de ikke fortsetter med samme
valgfag som i år. For elever på 8. og 9. trinn som fortsetter med samme valgfag, er ikke vårens
karakter standpunktkarakter, men halvårsvurdering med karakter.

Tilgjengelig
Ledelsen ved skolen er til stede ut juni, og vi starter på igjen mandag 31. juli. Lærerne har første
planleggingsdag fredag 11. august.

Første skoledag til høsten
Første skoledag til høsten blir onsdag 16. august. Alle elevene møter kl. 08.15.

Alle ønskes med dette en riktig god sommerferie!
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