Vestre Jakobselv skole

9/11-2018

Hei foreldre og foresatte
Undertegnede skal gjennom en ny
ankeloperasjon i neste uke og vil i forbindelse
med det bli sykemeldt en tid fremover. Randi
Gjevestad Vorren går inn som rektor i perioden
og Rita Kandola engasjeres som fagleder. En del
justeringer i forhold til undervisning blir også
gjort som følge av omrokkeringene.
Fra leirskolen Stabbursdalen

Flyt skole
Flyt skole som er vårt skoleadministrative system er som nevnt i forrige «NÅ- ka nytt», åpnet
for foresatte. I Flyt skole får dere tilgang til elevenes fravær, anmerkninger, vurderinger m.m..
Flyt skole skal også benyttes dersom dere ønsker å søke elevpermisjon. Dere finner ferdige
skjemaer inne i systemet. Dokumenter vil automatisk bli lagret i elevmappa i kommunens sak
og arkiv system.
Dere logger dere inn gjennom ID-porten på følgende link: https://skole.visma.com/vadso.
I Flyt skole vil dere få tilgang til og kunne sende meldinger til skolen. Foreløpig er systemet
kun tilgjengelig på nettsted, men det vil etter hvert også bli tilgjengelig gjennom en app. Vi
anbefaler dere å logge dere inn og bli kjent med systemet.

Foreldreundersøkelsen /Lærerundersøkelsen
Elevundersøkelsen for i år er gjennomført og
foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen står for tur.
Det er viktig for skolen at foreldrenes syn på hvordan skolen
fungerer kommer fram. Vi ønsker å gjøre en best mulig jobb
på alle områder og deres tilbakemeldinger er viktig for oss i
valg av tiltak og justeringer av arbeidsmåter.
Vi håper at flest mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen
og kommer med konstruktive tilbakemeldinger.
Påloggingsinformasjon kommer på egen mail.

På Månetoppen

Oppvekstsenter – tegninger fra arkitektene
I går kveld kom et første utkast til hvordan et framtidig oppvekstsenter kan bli seende ut. (Se
tegningene under.) Tegningene ligger også vedlagt som pdf-dokumenter.
SU skole og barnehage fikk sett litt på bildene på møtet i går kveld. FAU inviterer til møte
med klassekontaker og SU-representanter kommende onsdag kl 18:00 på skolen.
Prosjektleder Odd-Arne Nilsen vil møte og orientere om prosjektet. På møtet vil dere få
komme med innspill i forhold til forslag på løsninger.

Bassenget
Det jobbes med å montere nye deler i bassenget og vannet strømmer inn i rørene. Går alt som
det skal vil vi snart kunne boltre oss i bassenget igjen.

Kontaktlærerne H-18:
1.kl
Rita Kandola
2-3.kl Åse-Torild Harila
4.kl
Elin F. Johansen
5.kl
Ingeborg Reisænen
6.kl
Linda Isaksen
7. kl
Kariann Ittelin
8.kl
Tove de Lange Sødal
9 .kl
Ari Anttila
10. kl Suzanne Holmgren
Leder SFO: Sissel Mietinen

Tord Skardal, rektor

Oversikt
over aktiviteter
framover:
Tord
Skardal,
rektor
14/11: Fellesmøte SU/FAU skole og
barnehage om oppvekstsenteret
Nov.: Foreldreundersøkelsen
6/12: Finlands selvstendighetsdag
18/12: Juleverksted
20/12: Juleunderholdning
22/12-2/1: Juleferie
18/1: Terminkarakterer ungdomsskolen

