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Til elever, foreldre og ansatte ved Inderøy ungdomsskole
Skole~ret 2019-2020
Velkommen til et nytt skoleår! Vi er godt i gang allerede, og her er noe av det som skjer og har skjedd så
langt:
8. trinn har gjennomført overnattingsturer på setersti i Verran. Gåturen er på ca. ei mil, og elevene er
innom Todalssetra før de kommer fram til Norlisetra hvor de overnatter i lavvo.
9. trinn har vært på tur i Tromsdalen, hvor de bl.a. har fått se fangstgrop og kalkgrotte.
10. trinn har vært på overnattingstur til Jonholmen/H~gg~holmen.
AIie turene har gått fint, og vi mener turene gir en god start på skoleåret, og er et godt bidrag til ~ sveise
klassene sammen.
Denne uka var vi på samling mot mobbing i Muustrparken. Dette er en årviss hendelse, og samlingen
er med og understreker viktigheten av ~ jobbe for et mobbefritt skolemiljø.

Elever fra barneskolene, ungdomsskolen og Inderøy videregående skole
deltok på samlingen. Elevrådsleder ved ungdomsskolen holdt en fin appell,
og elevene deltok med sang og dans.

Fredag klokka 12 skal vi danse Blimedansen her i amfiet ved AKSET. Det skjer sammen med elever fra
barneskolen og videregående skole.
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Neste uke satser vi på skogdag (tradisjonell postløype med aldersblandede grupper) onsdag, og resten
av uka skal vi bruke på det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Det er valg mandag, og

elevene skal jobbe med dette og mye mer som tema hele uka.
27. september blir det kirkejubileum. Sammen med fortidsminneforeninga og øvrige skoler i AKSET
markerer vi da at Sakshaug gamle kirke er 835 år.
I tillegg skal vi avvikle nasjonale prøver på 8. og 9. trinn nå i september, så det er mye som skjer før
høstferien i uke 41.
Foreldrem@ter

Vi har allerede rukket ~ arrangere to ulike møter/kurs for dere foreldre i høst. Mandag 12. august
foredro Åsne M. Aas om dysleksi, og mandag 2. september var elever og foresatte til barn med dysleksi
invitert til opplæring i hjelpeprogrammet Lingdys. Over 60 stykker møtte opp. På tross av litt IKTutfordringer håper vi det ble ei meningsfylt kursøkt for alle.

Spes.ped.koordinator Evy Marthe Holthe var
sammen med rådgiver Merete Rvik og
norsklærer Kristin Johnsen kursholdere i Lingdys.
FAU hadde første møte i går kveld. Referat vil bli lagt på skolens hjemmeside, og foresatte vil få

mobilskolemelding når dette er gjort. Leder for FAU er Anders Røfla. Han kan kontaktes p~ epostadresse roefl@online.no. Det blir FAU-mter frste tirsdag i måneden kl. 18-20.
Foreldremøter blir på følgende datoer:

8. trinn: 24. september
9. trinn: 9. september
10. trinn: 18. september
I tillegg blir det i høst et storforeldremøte den 15. oktober for foresatte til alle grunnskoleelever i
Inderøy. Trygve Brve er innleid som foredragsholder, og temaet er livsmestring. Dette gleder vi oss til!
Det kommer innkalling til heimene til de ulike møtene, og dere vil også bli varslet med
mobilskolemelding. NB! Det er viktig at foresatte som har skiftet telefonnummer, endret adresse osv.
melder fra om dette til skolen slik at vi har riktig kontaktinformasjon.
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Skoledagens inndeling

Inndelingen av skoledagen er som før:
Skoledagens
inndeling
Pause/undervisning

Minutter

0815-0820

Oppstart

0820-0905

1.time

45

0905-0950

2.time

45

0950-1000

Pause

10

1000-1045

3.time

45

1045-1130

Pause

45

1130-1215

4.time

45

1215-1300

5.time

45

1300-1305

Pause

5

1305-1350

6.time

45

5

Vi ønsker at elevene skal ta med matpakken til kantina for å spise der.
Vi har utfordret kantina på å tilby sunn og rimelig mat, men det beste er vel at heimen sender med
skolemat som eleven liker. Dette skoleåret vil vi i et samarbeid med lokalt næringsliv, kantina, Frivillig
Inderøy, Saniteten og andre frivillige aktører, tilby ett gratis lunsjmåltid per måned til elevene. Første
gratislunsj ble servert mandag, og da var det kjøttsuppe fra Inderøy slakteri som sto på menyen. Aldri før
har vi opplevd større ro og tilfredshet rundt et skolemåltid i AKSET, og vi ser fram til felleslunsjene vi skal
ha utover i skoleåret. Vi ønsker ikke å ta del i en politisk debatt, men vi ser at et slikt måltid er
miljøskapende, og gir styrke og energi til resten av skoledagen. Takk til alle frivillige som bidrar til å få til
dette. Det viser at det er mange i Inderøy som kan løfte sammen og få til noe, uten at vi trenger tilskudd
eller støtte fra det offentlige.

Gode hjelpere!
Full pc-dekning og datatrøbbel

AIie elevene ved skolen skal i utgangspunktet disponere egen pc. Imidlertid har vi ingen ting å gå på om
noen må levere maskina si til reparasjon. Det er erstatningsmaskiner underveis fra leverandør, men i
oppstarten av skoleåret har enkelte opplevd at de ikke har hatt maskin. Dette håper og tror vi skal rette
seg nå. Vi har en slank stab i Inderøy kommune, og om vi skal få hjelp med dataproblemer benytter vi IKT
Inn-Trøndelag på Steinkjer. Nå har vi tilsatt merkantil medarbeider med IKT-bakgrunn. Det vil lette
jobbingen med IKT mye.
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Karakterer og vurdering

Her er en oversikt over vurderingene elevene skal få på ungdomsskolen:
8. trinn:
Elever som avslutter et valgfag til våren får standpunktkarakter i dette faget. For de som fortsetter med
samme valgfag på 9.trinn blir det vanlig halvårsvurdering i faget.
9. trinn:
Elever som avslutter et valgfag til våren får standpunktkarakter i dette faget. For de som fortsetter med
samme valgfag på 10.trinn blir det vanlig halvårsvurdering i faget.
I tillegg skal elevene på 9. trinn ha faget mat- og helse. Faget har kun timer på 9. trinn, og det settes
derfor standpunktkarakter i dette faget til våren.
10. trinn:
For elevene på 10. trinn settes det standpunktkarakter i alle øvrige fag til våren. I tillegg skal elevene ha
standpunktkarakter i orden og i oppførsel.
Generelt er det viktig ~ merke seg at det ikke er klagerett på halvårsvurdering, kun på standpunkt- og
eksamenskarakterene. Reglene for hvordan man kan klage sendes ut sammen med
standpunktkarakterene når disse settes.
En karakter skal som hovedregel aldri komme overraskende på eleven. For ~ oppn~ dette er det viktig at
eleven løpende får små og store tilbakemeldinger på hvordan hun/han presterer, og om hva hun/han
kan gjøre for ~ forbedre seg. Dette kaller vi underveisvurdering. Underveisvurderingen kan gis skriftlig
som tilbakemelding på prøver, presentasjoner osv., men også muntlig i samtaler mellom lærer og elev.
Om vi lykkes med denne delen av vurderingsarbeidet burde grunnlaget være lagt for at den endelige
karakteren blir oppfattet som riktig av eleven.
Mobilskole
Inderøy kommune benytter seg av Mobilskole. Dette er en kommunikasjonsmulighet mellom heimen og
skolen basert på at foresatte sender mobilskolemelding til kontaktlæreren for den aktuelle eleven.
Her er en orientering om hvordan dere kan sende SMS til kontaktlærer:
Send SMS til 03686, og start meldingen med IUS og den klassen eleven tilhører. Hvis du har en elev i
klasse 8A, sender du SMS for eksempel slik: «IUS 8A Kari er hjemme i dag. Hilsen Lise.» til 03686.
Det er også lagetenapp for Mobilskole som det er mulig ~ laste ned. Om dere gjør det må dere være
nøye med ~ krysse av riktig for hvem som skal ha mobilskolemeldinga.
Dere kan sende SMS når eleven er blitt syk, eller når det søkes om permisjon (inntil 2 dager). For søknad
om permisjon ut over 2 dager skal kommunens søknadsskjema benyttes. Dette finner dere på
kommunens og skolens hjemmeside.
Elevene har fått utdelt meldingsbøker. Vi ønsker at disse benyttes til fraværsmeldinger knyttet til
deltakelse i kroppsøving. Dette for at faglærer skal kunne få se meldinga.
Ny medarbeider på kontoret
Fra i høst er Ellen Holder Sakshaug i tillegg til Eva Lassen ansatt ved skolen. Fra førstkommende mandag
er også Anders Øfsti tilknyttet oss. Det betyr at vi er mer tilgjengelig for henvendelser enn tidligere.
Henvendelser bør skje på skolens hovednummer, tlf. 74 60 51 20.
Alle nskes med dette et riktig fint skoleår!

$Es.

Harald Einar Kirknes Erichsen

Rektor Inderøy ungdomsskole
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