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Ombygging og oppussing av skolen

•Naturfagsrom 2 blir kombirom film/klasserom

•Ny luke inn til kontoret

•Nytt grupperom 2-6 pers mellom rom102 og biblioteket

• 4 nye møte- og grupperom i keramikk/anderledesrom

•Møterommet oppe blir bare til ansatte og 
samarbeid/arbeidssted

Ombygging:

•Alle klasserom får ny himling, ventilasjon i tak og nye ledlys

•Vi skal male klasserommene selv

Oppussing:



Ansettelser
• Wanja slutter. Ny kontorleder søkes 
det etter nå. Saken er avklart i ViA
og vi ansetter ny inne to-tre uker

• 4 årsvikariater innen fagene 
matematikk, norsk, spansk, kunst 
og håndverk, kroppsøving, engelsk 
og naturfag

• 4-5 miljøarbeidere. Ny organisering 
av miljøarbeidere som blir mer 
team.

• ØKONOMI:

• Resultat i 2021 er minus 290 000,-
(1,2% overforbruk) 



Litt av 
hvert

• Juleball blir vårball. Onsdag 11.mai fra kl
18.30 – 23.00.

• Hvorfor 11.mai? Ramadan er fra 2. april til 
2.mai.

• Vi trenger hjelp til mat og vakt. Mat utendørs 
med grillmat på menyen. 

• Ellers blir det sannsynligvis de faste postene 
med dans, underholdning og diskotek.

• Ingen eksamen på 10.trinn. Hva nå?

• Avslutningsfest 22.juni. Holder på til da og vi 
kommer ikke til å pepre er ikke elvene med 
prøver helt ut. Tvert i mot brukes andre 
vurderingsprinsipper og arbeidsformer. 
Opplevelser, temauke bærekraft, fagdager, 
aktivitetsdager. Gode muligheter for å få vist 
sin kompetanse for å få standpunkt.



Litt av 
hvert forts..

• FAU blir Samarbeidsutvalg. Ut 

skoleåret.

• Hvorfor? Ingen foresatte ville stille

• Vi tar da med SU inn i disse møtene og tar 
sakene her. Mest infosaker.

• Er det vedtakssaker så sendes det 
sakspapirer til alle i forkant av møtet.

• Mulig endring av skoleruta. 

• Som dette året ønskes en planleggingsdag 
ekstra i forbindelse med SL 21.okt. for 2022.

• Tur uke 43 i stedet for uke 46. Ca 35 
studenter fra uke 41 til 47.



Måned Dato Merknad

August 18. Skolestart

September Høstferie uke 40

Oktober 3.-7. Høstferie uke 40

Oktober 21. Fridag (Sørlandsk lærerstevne)

Desember 19.-31. Juleferie

Januar 2. Skolestart

Februar 20.-24. Vinterferie uke 8

Mars

April 3.-10. Påskeferie

Mai 1. 1. mai

17. Grunnlovsdag

18. Kristi himmelfartsdag

19. Fridag

29. Andre pinsedag

Juni 23. Siste skoledag



Læremidler 

• Papirbøker for matematikk, naturfag 
og fremmedspråk for alle klare til 
august 2022.

• Papirbøker for alle med lese og 
skrivevansker i alle fag der det 
ønskes 

• Vurderes nå hva som skal benyttes i 
engelsk, norsk og 
Samfunnsfag/KRLE.

• Vil fortsatt supplere og benytte 
nettutgaver og digitalt lærestoff.

• Pengene styrer ikke. Det er 
pedagogiske behov.




