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Snart påskeferie!
Et skoleår går fort, og sannelig er påska snart her.
Leirskolen unnagjort
Neste uke er siste 9.klasse på leirskole på Skallstuggu. Vi har hatt en flott vinter, og det har blitt
mange anledninger til å prøve ski- og akeutstyr. Jeg vil minne om mulighetene til å låne sportsog fritidsutstyr på BUA. BUA ligger i lokalene til den gamle barneskolen på Sakshaug
(paviljongen). Mange har oppdaget at ordningen med BUA er en smart måte å få tilgang til
sportsutstyr på. Her finnes slalåmutstyr, vanlige ski, sekker etc.
Unge entreprenører/Klassequiz
For en uke siden gikk entreprenørskapsmessa UngBiz av stabelen. Vi deltok med 1 bedrift i år.
Klassequizen er også unnagjort. Våre representanter gjorde en solid innsats og fikk like mange
poeng som øvrige finalelag i Trøndelag. Imidlertid tippet de ikke godt nok vekten på en
mikrofon. Dette var utslagsspørsmålet som ble brukt for å avgjøre hvem av lagene med lik
poengsum som skulle gå videre. Vi kan uansett glede oss over et meget hederlig resultat!
Ungdomsmiljøet
I det siste har media/journalister hatt søkelys på ungdomsmiljøet i distriktet. Spesielt har dette
kommet til syne i forhold til avisoppslag og distriktsnyheter på TV om ungdomsmiljøet i en
nabokommune. Vi har et felles ungdomsmiljø i distriktet. Våre unge er sammen med unge fra
Steinkjer, Verdal, Levanger osv. En må derfor anta at vi har mange av de samme utfordringene.
Jeg vil likevel understreke at vi har ei flott elevgruppe som ønsker å bidra positivt til et godt
elevmiljø i AKSET. Elevrådet vil gjeme at klassene skal ta ansvar for områder i bygget, og
ønsker at det skal være pent og ryddig rundt seg. Neste uke blir det dialogmøte mellom
elevrådsleder/elevrådet og rektor, hvor vi sammen kan legge strategier for å forsterke et positivt
elevmiljø ved skolen vår.
Plan for §9A/Sosial læreplan
På vår hjemmeside finner dere vår plan for hva vi skal gjøre om vi oppdager eller mottar varsler
om hendelse etter§ 9A. Rektor har da plikt til å følge opp saken og iverksette aktivitet innen 5
dager. I tillegg vil vi i vår legge fram for rådsorganene et nytt forslag til sosial læreplan. §9Asaker og sosial læreplan var tidligere en felles plan. Vi splitter nå dette i 2 planer for å få
tydeliggjort arbeidet med § 9A.

Noen justeringer
I år har vi internt i skolen diskutert hva vi ønsker å satse på i årene framover. Behovet for en
satsing på IKT er til stede. Minst like viktig er innhold i timer og fag. Forslag til ny fag- og
timefordelingsplan blir lagt fram for behandling i rådsorganene i vår. I tillegg diskuterer vi om
inndelingen av skoledagen er god. Kommer matpausen for sent? Har vi for få pauser? Slutter vi
for tidlig? Både elevråd og F AU vil få anledning til å uttale seg om disse sakene.
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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 lykke til med innspurten mot påske og mot eksamen!

\\\Med hilsen
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Rektor/enhetsleder Inderøy ungdomsskole
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