Vestre Jakobselv skole

14/6-19

Hei foreldre og foresatte!
Det nærmer seg sommeravslutning for elever og lærere.
Vi er godt inne i flytteprosessen der mye skal
organiseres med tanke på at vi skal være på Fossen
skole neste skoleår. Vi har nærmest hatt
«unntakstilstand» de siste ukene, og mye tid har gått
med til pakking og kasting. Skolen skal tømmes før
entreprenørenene kan komme i gang med riving og
ombygging fra høsten av. Det vi tar vare på lagres i
bomberommet og i konteinere, og en del tar vi med oss
til Fossen.
Fra leirskolen Stabbursdalen

Endringer neste år
Randi G. Vorren vil fortsette i jobben som leder for
RSK Øst-Finnmark. Stillinga utvides fra 50 til 100 %.
Vi har derfor foretatt internopprykk i faglederstillinga,
og Linda Isaksen overtar fra 1. august mens Randi er
frikjøpt (t.o.m. 31/1-20).
Ellers vil Elin F. Johansen ha permisjon i ett år for å
jobbe hos Fylkesmannen. To nye lærere kommer inn i
vikariater fra høsten. Monica Dahl Pedersen som er
nyutdannet 1-7 grunnskolelærer, og Torgeir Sletthaug som er grunnskolelærer 5-10. Torgeir
har jobbet to år på Vadsø barneskole. Ellers fortsetter samme stab som i år.
Vi har ellers godt i gang med timeplankabalen for neste år.
Følgende lærere blir kontaktlærere:
Rita Kandola (1-2. kl), Åse-Torhild Harila (3-4. kl), Ingeborg Reisænen (5. kl), Suzanne
Holmgren (6-7. kl), Kariann Ittelin (8-9. kl) og Ari Anttila (10. kl).

Aktiviteter siste skoleuke:
Mandag 17. juni: Idrettsdag med TINE-stafett
Tirsdag 18. juni: Vanlig skole
Onsdag 19. juni: Vanlig skole
- Kveldsavslutning på «Øya» med aktiviteter. Grilling fra kl 16. Aktiviteter fra kl 17.
- Avslutning for 10.kl kl 18:00 på skolens personalrom
Torsdag 20. juni: Elevfri, SFO har åpent.

Litt om neste skoleår på Fossen
Flyttinga vil fullføres før og i løpet av ferien
slik at alt skal være klart til skolestart med
planleggingsdager den 15. og 16. august.
SFO vil åpne på Fossen den 12. august.
Elevene starter opp på skolen den 19. august.
Skoleskyss
Skoleskyssen vil starte fra VJ hver morgen kl
07:55 og ankomme Fossen skole kl 08:22.

4. klasse i det nedpakkede biblioteket.

Retur etter skoleslutt kl 14:25 hver dag unntatt torsdager der da bussen går kl 13:10.
I tillegg blir det satt inn skyss for de elevene som er ferdige tidligere på dagen.
Skoledagen
Plansjen under viser hvordan timene blir fordelt på ukedagene. (Alle bolker 45 min.)
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Hvis det er spørsmål i forhold til dette ta kontakt med skolen.
Tord Skardal, rektor
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