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Hei foreldre og foresatte
Vi nærmer oss skoleferie for elever og
lærere og kan se tilbake på et spesielt år
med undervisning i uvante lokaler og
omgivelser og en vår preget av pandemi
og særlige smitteverntiltak. Det har vært
mange ufordringer å løse med
hjemmeskole, delvis åpning av skolen og
etter hvert full drift igjen.
Det meste har gått seg til og vi mener vi
har mestret utfordringene på en bra måte
og at elevene har fått et tilfredstillende
undervisningstilbud på tross av
nedstenging og hjemmeundervisning. Vi
må rette en stor takk til lærere, foresatte og
elever som har gjort en kjempejobb for å
legge til rette for og gjennomføre
undervisningen og følge opp
retningslinjene som har kommet om
smittevern.
Nå er vi er over i mer «normal» drift og
håper dette kan fortsette når skolen starter
igjen til høsten. Departementet legger opp
til at skolene fra oppstart kan følge
smittevernregler for gult nivå etter
trafikklysmodellen.

Trivelig og spesiell juleavslutning
i desember.

Elevene på ungdomsskolen fikk prøve seg som
genforskere på bjørnebærsj tidligere denne
våren. Det er et interessant og lærerikt
opplegg med NIBIO Svanhovd.

Oppvekstsenteret – prosess og
innflytting
Pr. nå er det lite som er sikkert i forhold til
når oppvekstsenteret i Jakobselv er klart
for innflytting. Samarbeidsutvalget skal
ha et ekstramøte kommende tirsdag der
prosjktledelsen og kommunen vil orientere
nærmere om hvor langt arbeidet er
kommet i framdriften og når vi kan
forvente å få flytte tilbake.
Det har vært forsinkelser i anleggstiden av
forskjellige årsaker, og det er klart at det
ikke blir innflytting 1. august. Høstferien
og årsskifte har vært nevnt som mulige
innflyttingstidspunkt. Forhåpentligvis vet
vi mer konkret om dette etter møtet på
tirsdag.

Avslutninger før sommeren
P.g.a. smittevernhensyn vil skolen ikke
arrangere noe felles for alle foresatte og elever
denne våren.
10. klasse vil ha sin faste avslutning med
utdeling av vitnemål kommende tirsdag kl 18
på Jakobselvkaia.
Siste skoledag er for øvrig torsdag den 18. juni.
Bussene vil hente elevene på Fossen kl 11:30
denne dagen. SFO holder åpnet som normalt.

Ansatte og roller
Randi Vorren har hatt permisjon dette året og
har nå sagt opp sin stilling som fagleder ved
skolen. Ny fagleder i fast stilling blir tilsatt i
løpet av sommeren.

Våre elever i samarbeid med russiske og
andre norske elever i Kandalaksja.
Ny elevsamling kommer til høsten, denne
gang uten russiske elever.

To nye lærere har fått tilbud om jobb ved
skolen fra 1. august, Frida Sommerset og
Morten Bøvre. Monica Dahl Pedersen
fortsetter, nå i fast stilling.

Kontaklærerkabalen for neste skoleår er ikke
ferdig. Det avhenger litt av om ny fagleder
kommer fra egen skole og hvordan vi velger å
organisere klassene.
En foreløpig oversikt er som følger.
Her kan det komme endringer:
1-2 kl Rita Kandola eller Monica Dahl
Pedersen
3-4 kl Åse Torhild Harila
5-7 kl Ingeborg Reisænen, Frida sommerset
og/eller Linda Isaksen
8. kl Suzanne Holmgren
9/10 kl Kariann Ittelin

Avslutningsvis vil vi
som jobber på skolen
nytte høvet til å takke
elever og foresatte for
et et godt samarbeid i
året som har gått.
Tord Skardal, rektor

