Vestre Jakobselv skole

16/9- 2019

Hei foreldre og foresatte
Vi har kommet oss godt i gang med
skoleåret 2019/20 i «fremmede» lokaler på
Fossen. Både ansatte og elever trives og
har funnet seg godt til rette i rommelige
lokaler.
Som vanlig er det hektisk nå tidlig på
høsten med forskjellige turer og utflukter,
møter og aktiviteter. Kabalen med
lærertimer og klasser er stort sett gått opp
og vi gjør vårt beste til å få alle rutiner i
nye lokaler til å fungere på best mulig
måte.
Når det gjelder buss til og fra skolen ser
det ut til å gå fint. Vi jobber forstsatt med
å få den ene bussen til å kjøre til vestsiden
av elva, men løsninga med snuplass for
bussen er ikke klar. Vi får se hva vi ender
opp med etter «byråkratikverna» har
kverna seg ferdig.
Dersom det skulle være at noen opplever
at negative ting skjer på bussen vil vi
gjerne ha beskjed om dette slik at vi kan ta
tak i det.
Når det gjelder trafikk ved skolen må vi
minne om at det er innkjøringsforbud til
skoleinngangene. Dette gjelder både på
dag- og kveldstid.

Mia Krogh fra Vadsø museum forteller om
den gamle bosetninga på Vadsøya på årets
«Øyadag».

Ansatte og roller
Randi Vorren har permisjon som fagleder
t.o.m. jan 2020. Linda Isaksen vikarierer for
henne.
Kontaktlærerne er som følger:
1-2 kl. Rita Kandola
3-4 kl. Åse Torhild Harila
5. kl. Ingeborg Reisænen
6-7 kl. Suzanne Holmgren
8-9. kl. Kariann Ittelin
10. kl. Ari Anttila
Nye fjes: Monica Dahl Pedersen er startet hos
oss i høst. Hun er nyutdannet fra i vår og
jobber hoversakelig i 1. – 4. trinn. Tore Lyder
Johnsen er engasjet i ei deltitidsstilling. Han
har mange års erfaring som lærer og prøver seg
etter en del år utenfor skoleverket.
Malin Baumann er inne i ei midlertidig stilling
da en nyansatt sa opp rett etter skolestart.
Faglærere ellers er: Sverre Auestad, Tove de
Lange Sødal, Arnhild Hegge, Maria Jensaas

(sykemeldt, men forventes å komme i jobb i
løpet av høsten).
Elin F. Johansen har permisjon fra stillinga si
dette skoleåret.
På SFO er Sissel Mietinen leder. Brita
Mietinen fagarbeider og Heidi Z. Pettersen
vikar. Heidi Mæætte forventes å komme i jobb
i løpet av høsten.

Det er også tilgjengelig en app til Flyt skole,
Min skole. Denne appen kan lastees ned fra
Google-play for Android eller App-store for
IOS. Mer info om nettstedet og appen finner
dere på følgende link:
https://www.vadso.kommune.no/tjenester/sko
ler-og-barnehager/skoler/vestre-jakobselvskole/informasjon-fra-skolen/nyheter-oginformasjon/visma-flyt-skolepalogging.6106.aspx

Renate Johansen er miljøterapeut.

«Fuglepost» på Øyadagen

Læringsplattform og
foreldretilgang til
skoleadministrasjonssystemet
Flyt skole som er vårt
skoleadministrative system og
har vært flittig i bruk av skolen
og foresatte i forrige skoleår.
Her meldes og registreres fravær og
anmerkninger, foresatte kan søke fri for
elever, det kan sendes
meldinger/dokumenter og lærerne legger
inn vurderinger.
Til de av dere som ikke har vært inne på
systemet enda så kan dere melde dere inn
gjennom ID-porten på følgende link:
https://skole.visma.com/vadso.

Læringsplattformen
Its-learning startet
skolen opp med i fjor
høst. Elever og foresatte har tilgang til
systemet gjennom PC eller egen «app».
Foreldreappen synes ikke å fungere helt
som den skal enda, men vi håper den skal
fungere etter hvert. Vi jobber stadig med å
skaffe oss gode erfaringer og bli bedre i
bruken av plattformen. Her er mulighetene
store for god kommunikasjon med elever
og foresatte, og at de foresatte får oversikt
over elevens arbeid.

Kommende aktiviteter:
16/9 Natursti 1-7 kl
Uke 38 Nasjonale prøver 8-9. kl
Uke 39 Ekskursjon til Pasvik 8-10
kl
Uke 39 Ungdomsskoleelever på
fenologisamling i Kandalasha
Uke 40 Høstferie
31. okt Opeerasjon dagsverk

Tord Skardal, rektor

