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NM i skiskyting og lærertur til Amsterdam
NM i skiskyting 7.april:
Etter mye frem og tilbake har det endelig blitt bestemt at alle skolens elever skal få være tilstede
en dag under NM i skiskyting på Simostranda 7.april. På møtet i skolens samarbeidsutvalg 10/3
ble det bestemt at kostnadene til buss denne dagen blir et spleiselag mellom FAU og skolens
elevråd. I tillegg vi ta en liten egenandel av elevene (kr.20,-)
Det viktig at elevene har med seg godt med klær, varmt skotøy og en dugelig niste.

Lærertur til Amsterdam
Skolen er inne i en prosess der for å videreutvikle den tradisjonelle 10.klasseturen. Skolen søker
samtidig kommunen om støtte for å satse spesielt på internasjonalisering gjennom den og flere
andre tiltak i årene som kommer.
Turen har i flere år gått til Tsjekkia. De vil gjerne fortsette dette samarbeidet, men har ønske om å
gjennomføre utveksling bare annet hvert år (og da stå over neste skoleår). For at dette ikke skal
ramme neste års 10.klasse, har skolen derfor satt i verk tiltak for å få til et liknende samarbeid
med en skole i Nederland.
Etter litt frem og tilbake har vi nå vært så heldige å få til en slik avtale med Damstede skole i
Amsterdam. I den forbindelse vil skolens personale reise på en planleggingstur til Amsterdam
16.-20.april. I løpet av turen vil vi ha samarbeidsmøter med personalet på Damstede, og i tillegg
sjekke steder og opplegg som kan være aktuelle for elevene våre når de besøker Amsterdam.
Allerede til høsten. Gjenbesøket fra Nederland ser mest sannsynlig ut til å bli i februar/mars 2011.
Studiereisen vil føre til at elevene får et alternativt undervisningsopplegg mandag 19. og tirsdag
20.april, der de jobber hjemmefra. Ytterligere opplysninger om opplegget for de to dagene, og om
10.klasseturen høsten 2011 vil bli sendt ut fra teamene seinere.
Vårt håp er at elevene ved Sigdal ungdomsskole skal kunne nyte godt av dette samarbeidet med
Damstede skole i lang tid fremover, og at skolens internasjonaliseringsprosjekt skal gi ungdom i
Sigdal en over gjennomsnittet god ballast for å forstå og kunne nyttegjøre seg de muligheter som
ligger i internasjonalt samarbeid i dag.
Er det ytterligere spørsmål om dette, kan dere ta kontakt med k-lærer.

God påske!
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