Vadsø kommune
Vestre Jakobselv skole

1/6- 2017

Til foresatte og elever
Det nærmer seg slutten på enda et innholdsrikt skoleår.
10. klassingene har hatt sin skriftlige eksamen og
muntlig prøve står for tur i neste uke.
Ellers er skolen i gang med å øve til bygdekvelden som
skal være den 13. juni på Samfunnshuset. Sanger i og fra
Finnmark er rammen, og alle klassene og skolekorpset
bidrar med innslag. Ellers arrangerer 9. klasse kafè fra kl 17. Selve programmet starter kl 18.
Kommunen er inne i en prosess der skolen arealbehov er under utredning. Arkitekt og
planavdeling er godt i gang, skolen har meldt inn behov for spesialrom m.m. Kommunelegen
og mattilsynet har hatt tilsyn der lys, lyd, ventilasjon og hygiene er vurdert.
Vi venter spent på hva som kommer når saka etter hvert skal legges fram i kommunestyret.
Ny fagleder
Irene K.Thuv går av med pensjon nå til sommerferien, og vi nytter høvet til å takke henne for
hennes store bidrag for Vestre Jakobselv skole gjennom en lang lærergjerning. Ny fagleder er
tilsatt med Randi Gjevestad Vorren som overtar fra 1. august. Vi ser fram til å samarbeide
med henne. Jane Berit Vesterfjeld slutter hos oss og begynner i ny jobb ved Tana Bru skole
fra høsten. Vi takker også henne for samarbeidet i de årene hun har vært ved skolen.
Ellers blir det ikke de store utskiftingene i lærerstaben, og mange fortsetter i sine klasser.
Noen nye lærere trenges, men hvem dette blir er ikke klart enda.
Kontaktlærerne blir fordelt som følger neste skoleår:
1-2.kl Åse Torill Harila
3.kl
Rita Kandola
4.kl
Ingeborg Reisænen
5.kl
Linda Isaksen
6-7. kl Elin F. Johansen
8.kl
Ari Anttila
9-10. kl Reidun E. Mietinen
Oversikt over aktiviteter framover:
8. juni: TINE-stafett
9. juni: Sykkelprøver
13. juni: Bygdekveld på Samfunnshuset 18.00. Kafe fra kl 17.
14. juni: Hornøya 7. kl
15. juni: Ungt entreprenørskap 8. kl Tana
19. juni: Avslutning 10. kl.
20. juni: Siste skoledag
21. juni: Dagen avspaseres p.g.a. diverse kveldsarrangement gjennom året.
Tord Skardal, rektor

