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Godt nytt år til foresatte og elever
Vi skriver 2018 og kan se fram mot en
innholdsrik vår med mange utfordringer.
Nye ansatte og endringer
SFO har fått ny pedagogisk leder fra 1. januar.
Magnus Styrmoe skal vikariere t.o.m. oktober -18. Han er utdannet faglærer i kunst og
håndverk og har erfaring fra arbeid i SFO, skole og barnehage. Vi ønsker han velkommen og
ser fram til et godt samarbeid med foreldre og elever.
Undertegnede vil bli sykemeldt f.o.m. 10. januar og sannsynligvis 6 uker framover p.g.a. en
ankeloperasjon. Randi G. Vorren blir konstituert som rektor i sykemeldingsperioden, og Ari
Anttila trer inn som fagleder.
Reidun E. Mietinen gikk av med pensjon 1/1-18, og Suzanne Holmgren overtar som
kontaktlærer i 9-10. klasse.
Bygdeverket
Skolens største satsing fram mot påske blir oppsetninga av Bygdeverket i samarbeid med
skolekorpset. På juleundreholdninga fikk dere en liten smakebit med to sanger.
Forestillingene 8. mars kommer til å inneholde mange nye sanger, nye kulisser og skuespill.
Det blir mye arbeid framover, bl.a. noen kveldsøvinger sammen med korpset. Vi gleder oss til
å arbeide med dette og til å vise den fram for publikum.
Bygninger
Kommunestyret vedtok i høst at skole og samfunnshus skulle renoveres for 3,6 millioner.
Planer er lagt, og det første som skal gjøres er å slipe ned og lakke opp gulvet på gymsalen.
Dette arbeidet starter i neste uke. Gymsalen blir stengt i 3-4 uker mens dette arbeidet pågår.
Videre vil en del vinduer og dører bli skiftet på samfunnshuset og skolebyggene. Det vil i
tillegg bli etablert adgangskontroll på byggene.
Kommunen er ellers inne i en prosess der skolens arealbehov og uteområder er under
utredning. Vi venter spent på hva som kommer ut av dette når saka etter hvert skal legges
fram for kommunestyret.
Kontaktlærerne V-18:
1-2.kl Åse-Torild Harila
3.kl
Rita Kandola
4.kl
Ingeborg Reisænen
5.kl
Linda Isaksen
6-7. kl Elin F. Johansen
8.kl
Ari Anttila
9-10. kl Suzanne Holmgren

Oversikt over aktiviteter mot påske:
19/1: Karakterer 8-10 kl
24/1: Solmakering
6/2: Samefolkets dag
21-23/2: Vinterferie
8/3: Forestillinger Bygdeverket
19-23. mars: Vinteraktivitetsuke.
Tord Skardal, rektor

