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Til foreldre og foresatte til elever på
Elvetun skole
I uke 12 (19.-23.mars) skal Elvetun skole ha ei ekstern vurdering. To lærere som
er skolert i vurderingsarbeid, kommer til Elvetun for å vurdere vår praksis i
elevvurdering.
Formålet er at den eksterne vurderingen skal være til hjelp i arbeidet med
pedagogisk kvalitetsutvikling i skolen. På kort tid og gjennom en enkel prosess
får skolen hjelp fra utenforstående til å vurdere seg selv og sin egen praksis.
Hovedvekten i arbeidet deres er samtaler/intervju med alle parter i
skolesamfunnet. Skolen velger ut to elever fra hver klasse som skal intervjues.
Dette gjøres i grupper.
Vi velger også ut 20 foresatte som skal møte på et foreldremøte mandag 19.
mars. De som blir valgt ut får ei egen innkalling.
Alle lærerne og rektor skal også intervjues.
I løpet av vurderingsuka lages de en rapport. Denne er offentlig og skal være et
arbeidsverktøy for skolen når vi skal jobbe videre med dette temaet. Skolen skal
jobbe videre ut fra rapporten og skal så lage en statusrapport.
Skolen opplever ei utfordring i elevenes bruk av mobiltelefon. Det vi ser, er at
elever logger seg på skolens nettverk med mobiltelefon. Dette vil vi ikke tillate.
Elever som bruker skolens nett via telefon, vil bli utestengt fra nettet i en
periode, også fra sin skole-PC.
I skolens ordensreglement heter det at privat pc kun skal brukes i faglig
sammenheng. Nå har elevene så god tilgang til pc på skolen, at de ikke har behov
for privat maskin. Det de nå gjør, er å bruke telefon som pc.

Vi har også dette skoleåret opplevd mange søknader om fri fra skolen for å reise
på ferie. Vi vil oppfordre dere til å vurdere nøye om dere skal ta eleven ut av
skolen for feriereiser.
I vår vil 7. og 10.klasse gjennomføre elevundersøkelsen. 3.-10. klasse skal
gjennomføre Zeroundersøkelsen. Dere vil få nærmere informasjon om når dette
gjøres.
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