Informasjon om 10B
Hei igjen, foresatte til elever i 10B!
Tenk at nå er ungdommene i gang med siste året av grunnskolen – tiden går fort! 😊 Vi har
hatt en fin oppstart – det virker som at elevene stort sett er klar for å begynne igjen. Vi synes
det er veldig fint å se dem igjen!
Vanligvis starter vi høsten med et foreldremøte, men som dere vet er dette utsatt på
ubestemt tid pga koronasituasjonen. Forhåpentligvis kan vi gjennomføre dette senere i høst.
Her er uansett litt informasjon om kommende skoleår.

1.Fag
Det er ikke noen nye fag i 10.klasse.
Utdanningsvalg er et fag der vi ser på mulighetene som finnes i videregående skole. Dette er
et orienteringsfag der elevene ikke får karakter.

2.Nye lærere
Bjarne Sløgedal skal ha klassen i musikk og Leif Otto Paulsen tar over engelsk. Ellers er
kontaktlærerne fremdeles Mali og Tor Gunnar, og vi underviser klassen i flere fag: Mali har
norsk og samfunnsfag, mens Tor Gunnar har naturfag, matematikk, KRLE, kroppsøving og
utdanningsvalg.

3. Ny elev
Vi er glade for å kunne ønske Selma Moum Visnes velkommen til 10B. Hun har flyttet fra
Bergen og er et godt tilskudd til klassen. Nå er vi 15 jenter og 15 gutter i klassen.

4.Klassetur i 10.klasse
Som dere vet er det planlagt klassetur til Oslo uke 9. Turkomiteen ser på alternative
løsninger skulle det vær for stor smitterisiko også når det nærmer seg.

5. Viktige hendelser på 10.trinn:
- Arbeidsuke: Uke 47. Skolen hjelper alle med å få jobb, men dersom noen har egne
kontakter så er det fullt mulig å bruke dette. Begynn å tenke på dette allerede nå. Noen
arbeidssteder som aldershjem og barnehager kan ikke ta imot elever i år, så det kan være litt
mer rift om jobbene enn vanlig. Hvis dere finner noe på egenhånd må disse må godkjennes
av skolen først.

- Vinterball: Omtrent i månedsskiftet januar /februar. Samarbeidsarrangement mellom
skolen, foreldre og Lund fritidsklubb. Mer informasjon kommer
- Innsøking til videregående skole. Frist er 1.mars. Elevene vil få egne samtaler med rådgiver i
god tid før fristen. De vil også søke sammen med rådgiver, slik at alt er sikret.
Utdanningsmesse og hospitering i videregående skoler er vanlige aktiviteter, men dette vil
nok avhenge av smittesituasjonen utover i skoleåret. Dersom noen av dere foresatte har
spørsmål, kan dere kontakte rådgiver Lars Erik Herseth direkte på mail:
Lars.Erik.Herseth@kristiansand.kommune.no eller på tlf: 92243588

6.Korona
Koronasituasjonen setter fortsatt noen begrensinger i skolehverdagen. Som de siste ukene
før ferien er vi på gult nivå. Dette innebærer en del tiltak som først og fremst setter
begrensninger i hvor elevene kan oppholde seg og hvem de kan være sammen med. I timene
kan vi likevel drive ganske normalt. Klassen er definert som en Kohort og innenfor denne
gruppa har vi en viss frihet.
Minner ellers om et viktig hovedprinsipp i forhold til smittespredning: Elever som er syke
skal være hjemme fra skolen.

7.Digitale plattformer
Hjemmesiden (minskole.no/oddemarka) er fortsatt en viktig informasjonskanal. På
klassesiden til 10B legger vi hver fredag ut neste ukes ukeplan. Her ligger også
påloggingslenke til IST der dere kan se elevenes fravær og terminkarakterer.
I fjor hadde elevene It’s learning som læringsplattform i de ulike skolefagene. Dette stenges
nå ned i Kristiansandsskolen og Google Classroom blir ny digital læringsarena. Vi brukte
dette en del i 9. klasse, så overgangen blir ikke så stor for elevene. Dere foreldre får ikke
egen pålogging til Google Classroom, så hvis dere vil se hva elevene jobber med (samt
hvilken tilbakemelding de får av oss) må dere logge dere på sammen med ungdommene.

8. Orden og regler på skolen
- Skolen er fremdeles mobilfri – mobilen leaveres hver morgen. Vi opplever at elevene i 10B
er flinke til dette. Hvis mobilen ikke leveres inn er det et brudd på ordensreglementet.
- Storefri – Elevene på 10.trinn har mulighet til å forlate skolens område i storefri. Mange går
da på butikken. Husk at de fremdeles ikke kan ha mobiltelefon, så her er det viktig at de tar
ut kort eller penger fra mobilen før de låser den inn. De har ikke anledning å betale med
mobilen. Mat / drikke som kjøpes må spises opp før de er tilbake på skolen.
Resten av skolens ordensreglement kan dere lese her:
https://www.minskole.no/oddemarka/artikkel/306161

8. Foreldrekontakt
Foreldrekontakter for klassen er Sissel Bastiansen og Reidun Abelseth (vara).

Mer informasjon og resten av ordensreglene finner dere i skoleguiden.
https://www.minskole.no/oddemarka/artikkel/306161
Fint om alle kvitterer på mail at de har lest denne informasjonen.
Mali.Steiro.Tronsmoen@kristiansand.kommune.no
Tor.Gunnar.Bakke@kristiansand.kommune.no
Det er også fritt fram for å ta kontakt på mail eller telefon om noe er uklart eller om det er
andre ting dere lurer på.

Hilsen Mali og Tor Gunnar

