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Til foreldre/foresatte m/barn på Elvetun skole!
Velkommen til et nytt skoleår. Et skoleår som starter med en nyrenovert skole.
Vi har fått heis, alle klasserommene er malt og har fått nytt gulvbelegg.
Skolekjøkken og bibliotek er nytt og garderobene er pussa opp. Vi har en flott
gjennomgang mellom barne-og ungdomsskole. Når alt er helt ferdig planlegger vi
en åpen dag hvor alle kan komme innom og se resultatet.
I år har vi 119 elever på Elvetun. Vi har 8 førsteklassinger, og i tillegg har vi fått
3 nye elever.
Personalet på skolen og SFO starter i år arbeidet med en pedagogisk
analysemodell, LP-modellen. Denne har som mål å utvikle og styrke det faglige og
sosiale læringsmiljøet. Et spennende arbeid som vi har forventinger til. På
høstens foreldremøter vil dere få vite mer om dette arbeidet som skal drives i
tre år. De som ønsker å lese om dette finner mer om det på: lp-modellen.no
Et utgangspunkt for å skape et godt sosialt læringsmiljø ligger i skolens
handlingsplan mot mobbing. Den forebyggende delen handler mye om positive
relasjoner mellom partene i skolemiljøet og hva vi legger i det. Et godt forhold
mellom elevene, mellom lærer og elev og mellom skole og heim er ei viktig
forutsetning for å skape et godt læringsmiljø. Derfor er vi glad for at vi har
startet arbeidet i skolemiljøutvalget, et utvalg som har flertall av elever og
foreldre og som har som hovedoppgave å ha fokus på skolemiljøet, både det
fysiske og det psykososiale miljøet.
Det er også avgjørende at dere som foresatte tar kontakt med skolen, gjennom
kontaktlærer eller skolens ledelse, dersom deres elev forteller om mobbing på
skolen. Gjennom å få vite, kan vi sammen med dere handle.

Skolen har bestemt at årets FN-dagsarrangement skal være lørdag 27. oktober.
Det vil være en obligatorisk dag for elevene som de får avspasering for senere.
Etter evalueringa som var i etterkant av fjorårets arrangement var et flertall
positiv til formen arrangementet hadde. FAU konkluderte med at skolen avgjør
om årets arrangement skal være på lørdag, og kollegiet har nå valgt å bruke
lørdag 27.oktober.
Det er gjort ei endring i skolens ordensreglement. Det er ikke lenger tillatt med
mobiltelefon, privat PC (herunder nettbrett/Ipad) på skolen. Denne endringa ble
vedtatt i oppvekst og omsorgsutvalget.
Vi har allerede mottatt flere søknader om fri fra skolen for å reise på ferie. Vi
ber om at dere vurderer nøye før dere tar eleven ut av skolen for å reise på
ferie. En permisjon avkorter retten til grunnskoleopplæring tilsvarende denne
perioden, slik at eleven skal kunne følge klassens opplegg når den kommer tilbake
fra permisjon. Skolen vil utarbeide et skjema for bruk til søknad om permisjon.

Til slutt oppfordrer jeg dere til å følge med på skolens nettside, elvetun.net.
Her vil dere finne skolens årsplan, klassenes halvårs-og ukeplaner og anna
informasjon. Her finner dere også skolens handlingsplan mot mobbing, Zeroplanen, og skolens ordensreglement.

Vi opplever stadig at foreldre kjører fram til døra for å bringe og hente barn på SFO.
Vi ber om at dere respekterer skilting som sier ”Innkjøring forbudt”.
Baksida av barneskolen er lekeområde for barneskoleelevene våre. Det skal være
trygt å ferdes der!
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