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Til foresatte og elever
Vi er i mai måned og innspurten av skoleåret er i
full gang. Vi har mange aktiviteter på gang og vi
håper at det fine vårværet fortsetter utover. Det
bør gi mange fine og læringrike skoledager
framover.
Det er eksamenstid for 10.-klassingene, og de skal
ha skriftlig eksamen i matematikk onsdag den 16.
mai. Vi ønsker dem lykke til.

Elever fra 3. kl følger interessert med på disekering av
grågås. Paul E. Aspholm, fra NIBIO Svanhovd- Bioforsk
forklarer det meste om grågåsas anatomi.

15. mai – forskerlab
8. klassingene får prøve seg som
bjørneforskere. NIBIO Svanhovd – Bioforsk
har et mobilt forskerlaboratorium og besøker
skolen denne dagen. Elevene får gjennomføre
DNA-analyse av bjørnebæsj fra Pasvik.
Skolen har for øvrig et tett samarbeid med
Svanhovd gjennom prosjektet Phenology of
the North Calotte. Vi deltar på årlige
elevsamlinger i Russland og Norge og foretar
fenologiske registreringer i forbindelse med
dette.

17. mai
17-maitoget ble i fjor gjennomført på en flott måte etter at lærere og foreldre tok tak i dette.
Vi håper vi får det like fint tog i år der mange stiller opp og at vi holder en fin togorden.
Elevene stiller opp klassevis, og de vil marsjere i to rekker. Klassene følges av lærere eller
foreldre. Dette avtales på forhånd. Det skal ikke sykles i eller ved toget.

18. mai skolefri
Elever og lærere avspaserer den 18. mai på grunn av kveldsundervisninga skolen hadde i
forbindelse med til Bygdeverket. SFO holder åpent denne dagen.

Skolens framtid
Etter vedtak i kommunestyret i august 2017 har eiendomsselskapet engasjert Norconsult til å
utrede fire alternativer for skole og barnehagen her i Vestre Jakobselv. Det utredes
alternativer med oppvekstsenter der skolen og barnehagen evt. skal samlokaliseres.
Følgende alternativer skal utredes og legges fram for kommestyret den 6. juni:
-

Barnehage + SFO + 1-4 skole
Barnehage + SFO + 1-7 skole
Barnehage + SFO + 1-10 skole
Å beholde dagens organisering

Samarbeidsutvalget, foreldrenes arbeidsutvalg (klassekontaktene) og foreldregruppa for øvrig
bør komme med innspill på utredninga når det foreligger og før den kommer i
kommunestyret.

Oversikt over aktiviteter framover:
15. mai: Forskerlab 8. klasse
16. mai: Eksamen matematikk skriftlig 10. kl
18. mai: Skolefri – SFO har åpent
22. mai: Valgfagdag ungdomsskolen
25. mai: TINE-stafett med Tanabru skole på Polarsletta
30. mai: Den kulturelle skolesekken: Mellomtrinnet: Superbitch
30. mai: Kvenuka 1-2 kl til Vadsø
31. mai: Kvenuka. 5. og 8. klasse til Vadsø
12. juni: Hornøya 6-7. kl og Skallelv ekskursjon ungdomsskolen
13. juni: Ungt entreprenørskap 8. kl Nesseby
14-15. juni: Valgfagsdager på ungdomtrinnet
20. juni: Avslutning for 10. kl.
21. juni: Siste skoledag + grilling ved gapahuken på Øya om ettermiddagen
https://www.vadso.kommune.no/tjenester/skoler-og-barnehager/skoler/vestre-jakobselvskole/informasjon-fra-skolen/na-ka-nytt/
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