Vestre Jakobselv skole

23/10-2020

Hei foreldre og foresatte
Arbeidet med ombygginga av skolen til oppvekstsenter går mot slutten. Entreprenørens
byggearbeider skal etter planen være ferdig i slutten av måneden. Etter dette skal alt
kontrolleres, møbler og inventar monteres og vi kan etter hvert starte med flytting av utstyr fra
Fossen til Vestre Jakobselv.
Planen er at vi skal være klar for oppstart i Jakobselv første skoledag etter juleferien. Vi
krysser fingrene og håper alt går som planlagt.

Kartleggingsundersøkelsen
Som et ledd i prosjektet «Forskning og kompetanseutvikling i
barnehage og skole» som Senter for praksisrettet utdanningsforskning
(SePU), ved Høgskolen i Innlandet administrerer, skal vi delta i
kartleggingsundersøkelser sammen med de andre kommunene i ØstFinnmark i prosjektperioden fram til 30.juni 2023.
Målet med prosjektet er kompetanseutvikling hos de ansatte og
forbedring av læringsmiljøet og skolefaglige prestasjoner hos elevene.
Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen
hos de ansatte i skolen på å analysere og identifisere problemområder
innenfor praksis og følge opp med adekvate og forskningsbaserte
tiltak.
I dette arbeidet er det viktig at skolen får informasjon både fra elever, foreldre og ansatte om
skolehverdagen. Alle elever, foreldre og ansatte både ved denne skolen og i de andre skolene i
prosjektet vil bli spurt om å delta. Foreldre og elever som skal delta må gi sitt samtykke. Egen
informasjon er sendt ut til foresatte om dette.

De foresatte svarer på samtykke i Flyt skole.

https://skole.visma.com/vadso/Account/Login?returnUrl=%2Fvadso
Her logger dere på med ID-portalen, finner deres barn og krysser ja
eller nei på samtykkene. Vennligst svar på spørsmål om samtykke
snarest mulig.

Elevundersøkelsen som vi normalt kjører på høsten blir i år bare tatt
på de obligatoriske trinnene 7. og 10..

Variert, aktivt, praktisk og relevant (VARP)
Som skole har vi i mange år sett det som
viktig å gjøre undervisninga praktisk og
relevant for elevene. Mye av
undervisninga skjer på andre arenaer enn
i klasserommet, og dette har gitt mange
felles, minneverdige opplevelser og god
læring.
Vi har hatt overnattinger i Skolemyra og
Djupholla, gått Gednje-turen, deltatt på

Leirskole i Stabbursdalen
elevsamling i Pasvik sammen med andre skoler, vært på
leirskole, besøkt Skallelv og kulturløypa der med
ungdomskole- og finskelever, gjennomført Øya-dagen
og strandrydding. Ellers har mange av trinnene hatt
vært i Jakobselv og hatt forskjellige pedagogisk
opplegg.
Vi forventer at vi skal få til enda mer av dette når vi
igjen kan ha basen vår i Jakobselv fra nyttår.

Kontaktlærerne 20/21:
1-2.kl
Monica Dahl Pedersen
3-4..kl
Åse-Torild Harila
5. og 7.kl Frida Sommerset
6.kl
Ingeborg Reisænen
8.kl
Suzanne Holmgren
9-10. kl Kariann Ittelin
Leder SFO: Sissel Mietinen

Et halvt tonn søppel ble samlet inn i fjæra fra Klubben til Paddeby på strandryddedagen
.

Fra elevsamling i Pasvik.

Oversikt over aktiviteter framover:
Nov.: Kartleggingsundersøkelsen
27/10: På flukt i Vestre Jakobselv
7/12: Finlands selvstendighetsdag
15/12: Juleverksted
22/12-4/1: Juleferie
5/1:
Oppstart på oppvekstsenteret
15/1: Terminkarakterer ungdomsskolen

Samarbeidsutvalget VJS 2020/21
Leder: Espen Holmgren
Nestleder: Sara Nordhuus Harila
Vara foresatte: Liisa Lindbäck
Elever: Alexander Sjåstad, Jonathan Jakola,
Gunn Leah Dørmænen, vara
Lærere: Sverre Auestad, Suzanne Holmgren,
Kariann Ittelin, vara
Kommunen: Tord Skardal, rektor, Merete S.
Andersen, Carina B. Abrahamsen,vara
Fangsten i Djupholla

Tord Skardal, rektor

