Vestre Jakobselv skole

12/8-20

Hei foreldre og foresatte!
Et nytt skoleår står for døra med oppstart
på Fossen kommende uke. Etter noen
dager med planlegging er vi klare for å ta
imot elevene den 20/8. Vi gleder oss til å
møte elevene igjen og ta fatt på arbeidet.
Det er planleggingsdager 17-19/8.
SFO har åpent den 19/8.
Skolestart er den torsdag den 20/8.
Elevene møter til vanlig tid. Bussene
starter fra Vestre Jakobselv kl. 07:55.

Nye lærere:
Frida Sommerset er startet hos oss i høst. Hun
er nyutdannet fra i vår og vil hoversakelig
jobbe på 5-7 trinn. Lena Dahl er utdannet
bioingeniniør og vil undervise på mellom- og
ungdomstrinnet. Antonette Kvammen Holsbø
er siste års lærerstudent og vil jobbe i ei
redusert stilling på mellomtrinnet.
Faglærere som fortsetterr: Sverre Auestad,
Arnhild Hegge, Morten Bøvre og Øyvind
Kjelling.
På SFO er Sissel Mietinen fortsatt leder og
Brita Mietinen fagarbeider.
Renate Johansen er miljøterapeut.

Det blir en del utskiftinger i personalet fra
skolestart. Noen lærere har valgt å prøve
seg på andre arenaer, og en har flyttet fra
kommunen. Nye folk er ansatt og vi har
stort sett kontroll på kabalen med
læretimer og klasser.
Randi Vorren har sagt opp sin stilling som
fagleder og Rita Kandola er ansatt som ny
fagleder fra 1. august. Hun er godt i gang
med jobben med timeplanene og
planlegginga av oppstarten.
Kontaktlærerne dette skoleåret:
1-2 kl. Monica Dahl Pedersen
3-4 kl. Åse Torhild Harila
5. og 7. kl. Frida Sommerset
6 kl. Ingeborg Reisænen
8. kl. Suzanne Holmgren
9-10. kl. Kariann Ittelin

I reingjerdet

Korona-tiltak
Pandemien er som kjent ikke over og vi
må fortsette tiltakene for å unngå
smittespredning. Skolene regnes fortsatt
som gul sone etter «trafikklys-modellen».
Vi forholder oss til dette i skolehverdagen.
Følgende tiltak gjelder:
 Ingen syke elever skal møte på skolen
 Elever og ansatte holder god hygiene. Vi

viderefører prosedyrene fra i vår
 Vi oppfordrer elevene til å unngå fysisk
kontakt (f.eks.håndhilsning og klemming)
 Vi oppfordrer elevene til å unngå trengsel
og store samlinger
 Vi oppfordrer elevene til å holde avstand i
pauser/friminutt

Oppvekstsenteret
Det har vært jobbet godt på
oppvekstsentert i sommer og en god del er
kommet på plass. Om det er klart til
innflytting etter høstferien er ikke avklart.
Trafikk ved skolen
Når det gjelder trafikk ved skolen må vi
minne om at det er innkjøringsforbud til
skoleinngangene. Dette gjelder både på
dag- og kveldstid.

Vi legger opp til mange praktiske opplegg også
dette skoleåret

Litt om læringsplattform og
skoleadministrasjons-systemet
Flyt skole som er vårt
skoleadministrative system og
har vært flittig i bruk av skolen
og foresatte i forrige skoleår.
Her meldes og registreres fravær og
anmerkninger, foresatte kan søke fri for
elever, det kan sendes
meldinger/dokumenter og lærerne legger
inn vurderinger.
Til de av dere som ikke har vært inne på
systemet enda så kan dere melde dere inn
gjennom ID-porten på følgende link:
https://skole.visma.com/vadso.
Det er også tilgjengelig en app til Flyt skole,
Min skole. Denne appen kan lastees ned fra
Google-play for Android eller App-store for
IOS. Mer info om nettstedet og appen finner
dere på følgende link:
https://www.vadso.kommune.no/tjenester/sko
ler-og-barnehager/skoler/vestre-jakobselvskole/informasjon-fra-skolen/nyheter-oginformasjon/visma-flyt-skolepalogging.6106.aspx

Læringsplattformen Itslearning har skolen
benyttet i to år nå.
Elever og foresatte har tilgang til systemet
gjennom PC eller egen «app». Vi jobber
stadig med å skaffe oss gode erfaringer og
bli bedre i bruken av plattformen. Her er
mulighetene store for god kommunikasjon
med elever og foresatte, og at de foresatte
får oversikt over elevens arbeid.
Planlagte aktiviteter så langt:
Uke 35: Leirskole 7.kl
25-28/8: Tur Gednje-VJ 9-10 kl.
25-27/8: Tur til Djupholla 8. klasse
Uke 35: Utedager øvrige klasser
Uke 36: Varangeren 10.kl.
Uke 38: Nasjonale prøver 5, 8. og 9.kl.
Uke 39: Elever fra 8-10 kl. Fenologisamling i Pasvik for norske elever.

Tord Skardal, rektor

