Utsira 10.08.15

Kjære foreldre og elever
Ved Utsira skole
Velkommen tilbake til et nytt
lærerikt og trivelig skoleår!
Nå gleder vi oss til å se deg igjen!

Vi håper dere alle har hatt en fin og
avslappende sommer med mange gode
opplevelser. Onsdag 19. august kl. 08.30 er vi imidlertid glade for å ønske alle elevene våre
velkommen tilbake til Sirakompasset! I år vil vi ved skolestart være 24 elever. Dessverre har vi ingen
som skal begynne i 1. klasse, men vi ønsker Marton og Sivert Gjerde velkommen tilbake til Utsira
skole. Som dere allerede vet vil det bli noen endringer dette skoleåret. Vi ønsker blant annet Jorunn
Rossemyr velkommen til Utsira kommune og Utsira skole som kontaktlærer for mellomtrinnet, og
småskolen vil ha Marit E. Klovning på uteskolen de to siste timene på fredagene. Klassene har byttet
rom siden i fjor, og Tormod Kvalvik og Trude Irene Rasmussen er kontaktlærere for henholdsvis
ungdomsskolen og småskolen. Ta kontakt med dem hvis det er noe dere lurer på! Tormod har også
funksjon som sosiallærer, og Trude er ny rådgiver.
Det vil bli gitt leksehjelp tirsdager og onsdager for 5. – 10. klasse etter skoletid. Organiseringen av
denne tiden vil dere få mer informasjon om etter hvert. Utsira skole har fortsatt lesing og vurdering
for læring som hovedfokus i det skolebaserte utviklingsarbeidet (se bl.a. vedlagte informasjon om
SOL ). Utsira skole vil også være en del av det nasjonalt initierte utviklingsarbeidet som «
Ungdomstrinn i utvikling» representerer. Kjellaug Klovning fungerer her som ressurslærer. Vi vil
beholde fokus på lesing også i dette arbeidet!
Og her må vi alle sammen hjelpe hverandre! Elevene våre blir bare gode lesere hvis de først og
fremst selv leser mye og leker seg med ord og skriftlige tekster på ulikt vis. Foreldre og andre voksne
rundt dem kan motivere dem til å lese spennende historier og tekster vi kjenner til, og som vi vet
eleven er/ kan være interessert i!
Vi vil også vise til skolens prosedyre for et godt psykososialt skolemiljø. Vi er svært opptatt av å
etablere positive relasjoner mellom elev og skolens ansatte, og ikke minst positive relasjoner mellom
elevene. I samarbeid med elevene og dere foresatte vil vi kontinuerlig arbeide for å etablere en
anerkjennende og inkluderende kultur på skolen vår, og derigjennom god kultur for læring! Her er vi
åpne for alle gode forslag! Alle elevene skal føle seg trygge på hvilke regler som gjelder på skolen,
hvilke forventninger som stilles til dem og hva slags sanksjoner som inntrer ved brudd på regler.
Elevene skal føle seg trygge på at de kan og skal si fra om mobbing! Vi har nulltoleranse! De skal vite
at de kan henvende seg hvilken voksen de ønsker, og at de blir tatt på alvor. Vi skal være åpne,
vennlige og hjelpsomme mot hverandre.
Vi gleder oss! Hilsen rektor.

