
Litt oppsummering fra høsten 2020 

I dag tar elever og ansatte en velfortjent juleferie. På 

grunn av pandemien slutter elevene en dag tidligere 

enn det skoleruta viser. I løpet av vårhalvåret skal 

elevene få tilbake timene, men organiseringen av dette 

vil vi komme tilbake til. 

 

Ulike aktiviteter i høst: 

Som vanlig har vi hatt mange ulike arrangement i løpet av 

høsten til tross for strenge smittevernhensyn. Aksjonsdagen ble 

også i år gjennomført med stort hell, men ikke på den vanlige 

måten. Vi organiserte dagen med digitale bøsser og vi samlet inn 

mer enn noen gang.  

Uka etter høstferien sendte vi av gårde 8.trinn til Solbukta 

leirskole. Elevene hadde fine dager sammen med lærerne sine og 

vi fikk positive tilbakemeldinger på elevene våre. Ellers har skolen 

gjennomført høstaktivitetsdag, volleyballturnering på 

ungdomstrinnet, juleverksted på mellomtrinnet, diverse 

overnattinger i nærmiljøet, kanoturer og diverse andre 

kulturarrangement. 

Skolen er med i Lektor2 prosjektet for andre året på rad. Elevene 

på 10.trinn forsker på fornybar energi. Skolen samarbeider med 

Cloudberry og 10.trinn har besøkt Marker vindpark. Dette er et 

ledd i realfagsatsing i skolen.  

Ungdomsskolen får dessverre ikke gjennomførte sitt tradisjonelle 

juleball. Vi håper at vi kan arrangere et alternativt arrangement 

for elevene i løpet av våren. 

Skoleprestasjoner  

Det gjøres et godt faglig arbeid i alle klasser. Det som også er 

gledelig er at elevundersøkelsen viser at elevene er motiverte for å 

lære, og at de føler støtte både fra lærere og hjemmet i det faglige 

arbeidet sitt.  



Skolen har fokus på lesing på alle trinn. Dette gir god uttelling på 

all faglig forståelse, og vi håper det blir tid til å lese en god bok 

hjemme i ferien.  

Trivsel 

At elevene har et trygt og godt skolemiljø er viktig for læring og 

utvikling av hele mennesket. Vi har nulltoleranse for mobbing, 

men vi ser dessverre at det skjer uheldige episoder allikevel. Vi ber 

dere ta kontakt med skolen hvis barnet ditt blir utsatt for 

mobbing eller ikke trives eller at du vet at andre ikke har det bra 

på skolen.  

Hjem-skole 

Alle dere foresatte er viktige for egne barns læring og utvikling. 

Det er viktig at skole og hjem samarbeider til barnas beste. 

Foresatte er en viktig ressurs for barnas skolegang. Vi opplever at 

vi samarbeider godt med dere foresatte, og det er viktig at dere 

sier ifra hvis det er noe som ikke er greit.  

Ny FAU-leder på skolen er Mats Andreassen. Vi skal sammen jobbe 

for at elevene får en best mulig skolehverdag. 

Røre-midler – Liv og røre 

Skolen har vært med på Røre-prosjektet i tre år. Vi ønsker å 

fortsette med frokostservering hver dag (havregrøt og knekkebrød 

med ost) og mer fysisk aktivitet i alle fag. Skolen har søkt midler 

og ønsker å være med videre i prosjektet. I høst fikk vi besøk av 

Viken fylkeskommune som berømmet oss for at vi serverte frokost 

hver dag. 

  



Utbygging 

Nå er det like før mellomtrinnet flytter inn i et nytt, moderne bygg 

med store, flotte klasserom med digitale tavler og nye møbler. 

Bygget består av ni klasserom med tilstøtende grupperom, rom til 

spesialundervisning og egen garderobe til hvert trinn. I 

månedsskifte januar- februar skal alt være klart for innflytting. 

Uteområdet klargjøres i løpet av våren. Vi gleder oss til dagen vi 

kan flytte inn. Ungdomstrinnet får tilbake ungdomsskolebygget 

og mellomtrinnet få ny skole med nytt uteområde. Uteområdet 

klargjøres i løpet av våren.  

Vurdering med karakter  

Karakterkortet for ungdomsskoleelever blir delt ut i dag. Jeg 

håper alle er fornøyde med egen innsats og tenker at nå har jeg 

gjort mitt beste slik at jeg kan ta en velfortjent juleferie! 

 

Jeg ønsker alle en fin julefeiring. Takk for det gode 

samarbeidet i året som har gått.  

Skolen starter opp igjen mandag 04.01.19 klokka 08.40.  

 

Hilsen Anne-Jorid Th. Næss 

rektor 


