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Hei foreldre og foresatte
Vi nærmer oss slutten av oktober og kan se
tilbake på en hektisk høst med masse god læring
både ute og inne. Vi har hatt våre tradisjonelle
høstturer Gednje, denne gang i
kano,overnattinger i Skolemyra, Nattfjelldalen,
Øyadagen og mye mer.
Det går strykende
Læringsmiljøprosjektet er godt i gang og
som en del av dette satt i gang med
trivselslederordning på skolen.
Trivselslederne er utvalgte elever som har
aktiviteter for alle elevene på skolen.
Elevene har vært på kurs og
gjennnomfører artige leker i skolegården i
matfriminuttet tirsdag og torsdag.
Aktivitetene har blitt godt mottat og
mange deltar.

Kick-off med snorklipping av trivselslederne.
Ny læringsplattform og foreldretilgang til
skoleadministrasjonssystemet
Som dere har blitt kjent med på
foreldremøtene høst har vi
skiftet læringsplattform fra
Fronter til Itslearning. Elever og foresatte har
tilgang til systemet gjennom PC eller egen «app».
Vi er for så vidt i startgropa med dette systemet og
det benyttes i ulikt omfang i klassene. Vi jobber
stadig med å skaffe oss gode erfaringer og bli bedre
i bruken av plattformen.
Flyt skole som er vårt skoleadministrative system,
Fra øyadagen 2018
åpner for foresatte den 26. oktober. Dere logger dere inn
gjennom ID-porten på følgende link: https://skole.visma.com/vadso. Her vil dere få tilgang til
elevenes fravær, anmerkninger, vurderinger m.m.. Meldinger og dokumenter skal også
sendes gjennom Flyt skole. Dokumentene vil automatisk bli lagret i elevmappa i kommunens
sak og arkiv system. Snart vil dere også kunne bruke en «app» kan til dette systemet.

SFO-LOKALENE
Etter brannen i SFO-lokalene i vår har SFO hatt sine lokaler på skolekjøkkenet. Etter planen
skulle SFO ha midlertidige lokaler på den gamle bibliotekfilialen og kafèen på samfunnshuset
fra skolestart i høst. Klargjøringa av disse lokalene er ikke ferdig enda. I den forbindelse skal
det settes inn nytt kjøkken på kafèen med ny komfyr og oppvaskmaskin.
Arbeidet med å bygge tilbake de brannskadde lokalene er påbegynt. Her regnes det med
ferdigstillelse ved juletider.
Utredning Oppvekstsenter
Det ble som kjent vedtatt i
kommunestyret i desember 2017 at det
skal utredes overgang til oppvekstsenter
med barnehage og skole med 1-10. trinn i
Veste Jakobselv. Det har vært flere møter
i bygningsgruppa og bemanningsgruppa.
Kommunen har valgt Arkitektfirma, og
de har vært på befaring på skolen og
drøftet mulige løsninger med oss og
barnehagen. Arkitektene legger snart
fram sitt forslag som vil bli tatt opp i
foreldreutvalg, elevråd og
samarbeidsutvalget.
Vi venter med spenning på hvilke idèer de
kommer med med tanke på ombygging og evt
utbygging.

Finstudie av biomasse på øyadagen

Fisking i Båtkulpen med VJJF

Øve på perfekt speykast
Bassenget
Bassenget har som kjent vært stengt siden påske og vannet har vært tappet ned. Det er
bevilget penger til reparasjon og nye deler er bestilt. Disse blir montert så snart de ankommer,
og vi kan forhåpentligvis begynne å bruke bassenget igjen.
Bygninger ellers
Det er ellers blitt skiftet vinduer på samfunnhuset og og et av klasserommene på
ungdomsskolen. Nye dører er satt inn på samfunnshuset, og det vil bli opprettet
adgangskontroll på dette bygget.

Godt samarbeid

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

Samarbeidsutvalget (SU)
Leder: Espen Holmgren, forelder
Nestleder: Anette Hellesø, forelder
Vara: Sara N. Harila
Lars Roard Larsen
Suzanne Holmgren, lærer
Rita Kandola, lærer
Vara: Ingeborg Reisænen
Truls Bernhardsen, elev
Aleksander Isaksen Mannsverk, elev
Vara: Johan Niska
Eirin Pleym, andre ansatte (sekretær)
Tord Skardal, kommunen (rektor)
Gro Harila, kommunen
Vara: Hans Henrik Kristiansen, kommunen

Oversikt over aktiviteter framover:
24/10: FN-dagen
1/11: Operasjon dagsverk UTR
30/10: Elevundersøkelsen
5/11: Planleggingsdag - Elevfri
8/11: SU-møte
6/12: Finlands selvstendighetsdag
18/12: Juleverksted
20/12: Juleunderholdning
22/12-2/1: Juleferie
18/1: Terminkarakterer ungdomsskolen

Skolemiljøutvalget (SMU)
Skolemiljøutvalget er identisk med SU og
utvidet med 1 elev og en forelder
Leder: Espen Holmgren, forelder
Nestleder: Anette Hellesø, forelder
Astrid Harila, forelder, vara: Lene Bruun
Suzanne Holmgren, lærer
Linda Isaksen, lærer
Vara: Ingeborg Reisænen
Truls Bernhardsen, elev
Aleksander Isaksen Mannsverk, elev
Johan Niska, elev
Eirin Pleym, andre ansatte
Tord Skardal, kommunen (rektor)
Gro Harila, kommunen
Vara: Hans Henrik Kristiansen, kommunen

Tord Skardal, rektor

