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Til heimene!
Nok et skoleår er «plutselig» over, og sommerferien er her for elever og personalet.
Alle har lagt ned en god del innsats i skoleåret som har gått, både elever, foresatte og ansatte.
Det blir godt å få en pause fra de faste rutinene og få andre opplevelser noen uker.
Skoleåret har vært preget av oppvekststruktur og vedtak om nedleggelse av skolen vår. Det har selvsagt
tæret på både ansatte og foreldre. Nå som vedtaket er gjort, kan vi ikke annet enn å forholde oss til det.
Ledelsen ved de 3 skolene og de 2 barnehagene har startet arbeidet med å planlegge og finne
samhandlingspunkt for skoler og barnehager i vest. Vi vil selvsagt involvere elever og foreldre i arbeidet
med samhandling for et nytt oppvekstsenter utover høsten og vinteren. Det kommer vi tilbake til etter
skolestart.
Selv om det er sommerferie er det viktig å ikke glemme at lesing er både morsomt og nyttig. Viktig å
holde leseaktiviteten ved like til neste skoleår. Elevene har fått med seg informasjon om Sommerles fra
Biblioteket. Det kan være fint å benytte seg av dette tilbudet i sommerferien.
Beklageligvis er vi i år litt seint ute med informasjon om klasser og kontaktlærere. Men nå har vi landet
på neste års kabal, og vil derfor dele den informasjonen med dere.
Fordeling av kontaktlærere og klasser/grupper:
1 klasse:
Ragnhild Vennes
2 og 3 klasse:
Ivar Jakob Aarmo
4 og 5 klasse:
Tina Katrin Sørli
6 og 7 klasse:
Eva Christel B. Kolstad

Faglærer:
Fagarbeidere:

Kjersti Rokseth Melting
Mariann Staberg
Unni Norum
Bjørg Løkken
Lene Berge

Tar forbehold om mulige endringer.

Skolestart 2019/20 er torsdag 15. august for alle klasser. Skolestarterne får brev med informasjon om
oppstart. August-info kommer før skolestart.

Vi takker for samarbeidet i året som har gått, og ønsker alle en riktig fin sommerferie.
Vel møtt til skolestart i august!
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