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Nye timeplaner og besøk fra Nederland 17.-22. mars
NYE TIMEPLANER!!
For de som har fulgt godt med i lokale medier, er det neppe noen bombe at det blir endringer i
elevenes timeplaner i vårsemesteret. Dårligere kommuneøkonomi fører til at skolene i Sigdal må
spare rundt en million kroner i 2011. For Sigdal ungdomsskole betyr dette en nedskjæring på ca.
10 timer i vårterminen og ytterligere 25 timer høsten 2011.
Av praktiske grunner har jeg valgt å vente med disse endringene til 31.januar, men fra og med
denne datoen vil alle klasser få helt nye timeplaner, og i tillegg vil flere klasser/grupper få nye
faglærere. Størst endring blir det på 9.trinn, der Anne Line Resell erstatter Tonje Tonby som
kontaktlærer i 9A og overtar naturfag på hele 9.trinn. I tillegg blir det følgende endringer for
klasser/grupper:
•
•
•

Elin B. Grøterud tar over norsk for Anne Line i 9B
Jeanette Wærsted tar over naturfag for Tonje 10B
Laila H. Stegane tar over norsk fordypning i 10.klasse for Anne Line

Når det gjelder tilrettelegging for enkeltelever, så kan det også bli mindre timeplanmessige
endringer for noen av disse, uten at dette skal gå ut over tilbudet til den enkelte.

Besøk fra Nederland i mars
17.-22. mars får skolen besøk av 50 elever fra Damstede skole i Amsterdam. Dette er en del av en
internasjonal utveksling som skolen tar del i, og gjenbesøk av de elevene som våre 10.klassinger
besøkte i Nederland i høst. Vi gleder oss selvfølgelig til dette og er i full gang med planlegging av
et spennende program for besøket.
En av dagene nederlenderne er her, arrangerer skolen sin årlige vinteraktivitetsdag, og i den
forbindelse trenger de nederlandske elevene å låne skiutstyr. Skal vi klare å få til dette, trenger vi
velvillighet fra alle skolens elever og foresatte. Da vi var i Nederland, stilte familiene der nede med
sykler til både elevene og lærerne fra Sigdal, så det hadde vært moro om vi kunne klare
tilsvarende. Jeg ber derfor om at ALLE fyller ut svarslippen under, slik at vi kan få en oversikt over
skiutstyr som kan lånes bort denne dagen. (Husk på at alle våre elever også må ha ski eller annet
vinteraktivitetsutstyr denne dagen!)
Er det ytterligere spørsmål om noe av dette, kan dere ta kontakt med meg på skolen.
Hilsen Sigdal ungdomsskole
Stig Jørstad
-------klipp her!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elevens fornavn: _________________________
ekstra utstyr på vinteraktivitetsdagen:

□ Turskiutstyr
□ Alpinskiutstyr
□ Snowboardutstyr

klasse: ______

….kan stille med følgende

antall: ____

skilengde(r): ______

skostørrelse(r): ______

antall: ____

skilengde(r): ______

skostørrelse(r): ______

antall: ____

snowb.lengde(r): ______

skostørrelse(r): ______

Underskrift fra foresatte: ______________________________________

Postadresse: 3350 Prestfoss
Telefon:
32 71 14 56

Epost: sigdal.ungdomsskole@sigdal.kommune.no
Faks: 32 71 07 83

