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Til elever og foresatte ved Inderøy ungdomsskole

Adventsgudstjeneste
Vi nærmer oss advent, og i den forbindelse innførte vi i fjor en skolegudstjeneste for elever og
ansatte ved skolen.
I veilederen for skolegudstjenester står det følgende:

I Norge har mange skoler tradisjon for ~ la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse
med høytider som blant annet jul og påske. Skolene er oppfordret til å legge til rette for at
elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.
I Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen kapittel 1.2 står det blant annet:
Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan
ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. delta på
gudstjeneste eller andre tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette.
Tidspunktet for årets adventsgudstjeneste blir torsdag 19. desember kl. 10.00. I tråd med
veilederen for skolegudstjenester vil vi tilby alternativ undervisning til de som ikke nsker ~
delta:

Skoler som tilbyr elevene d delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ
for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en
gudstjeneste, men det alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene
lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god
informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er. Eksempler på alternative
tilbud er temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter knyttet til kultur og
tradisjoner for ulike høytider i løpet av året.
For de som ikke nsker ~ delta på skolegudstjenesten vil det bli et alternativ på skolen, basert
på norske tradisjoner for julefeiring. Dette medfører sang av kjente og kjære julesanger, lesing
av julehistorier m.m.
Nederst på side to av arket følger en svarslipp der de av dere som nsker ~ reservere dere mot
~ delta på skolegudstjenesten kan gjøre det. For elever under 15 år, må foresatte også skrive
under.
Skolemilj
Vi har ei flott elevgruppe, og vi har stort sett et godt elevmiljø ved Inderøy ungdomsskole. Vi har
likevel en stor oppgave med åta vare på et godt miljø, og på de flotte ungdommene våre. Ikke
alle har det samme gode utgangspunktet for ~ mestre livene sine, og da er det ekstra viktig ~ se
og støtte disse elevene.
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Sammen med bl.a. Sakshaug skole er vi deltakere i et skolemiljøprosjektet i regi av
Utdanningsdirektoratet. Elever, foresatte og ansatte vil bli engasjert i prosjektet i tida framover,
og vi er spente på hva vi kan få til sammen.
Elevundersøkelsen/Foreldreundersøkelsen
Elev- og foreldreundersøkelsen gir skolen nyttig informasjon om skolemiljøet. Dette er
informasjon vi bygger videre på i arbeidet i skolen. Før jul skal elevene besvare
elevundersøkelsen, og foresatte får tilsendt passord/link til ~ besvare foreldreundersøkelsen. Vi
håper alle tar seg tid til ~ gjre dette. I fjor fikk vi opp svarprosenten mye, og vi håper den gode
trenden fortsetter.
Noen spesielle dager
Nå på fredag er det planleggingsdag for ansatte. Elevene har fri. Siste skoledag før jul blir fredag
20.12. Det er hel skoledag, og bussene går til vanlig tid (ca. 14.00).
Første skoledag på nyåret blir mandag 6. januar.

AIie ønskes med dette ei riktig god adventstid!

%a@.A-/
Harald Einar Kirknes Erichsen

Rektor/enhetsleder Inderøy ungdomsskole

Svarslipp:

_______________ ønsker å forbeholde seg retten til ikke ~ delta på
(elevens navn)
adventsgudstjeneste den 19. desember. Eleven deltar i stedet på alternativ undervisning på
skolen.

Indery ' 2 019

(Signatur elev)

(Signatur foresatt)

Svarslippen leveres til kontaktlærer senest fredag 6.12.19
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