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Velkommen til nytt skoleår!
Så er ”endelig” sommerferien over, og vi skal i gang med et nytt skoleår på Sigdal ungdomsskole.
Etter et skoleår med mye turbulens rundt skolen, håper og tror jeg at det kommende året skal bli et
rolig og godt arbeidsår for skolens elever og lærere.
I skoleåret 2012-13 skal vi starte opp flere spennende prosjekter. De siste årene har vi hatt veldig
sterkt fokus på fag, fagplaner og evaluering. Vi skal fortsatt ha fokus på disse viktige områdene,
men i tillegg vi alle som er tilknyttet skolen bli involvert i noen nye fokusområder.
 MOT: Vi har blitt en MOT-kommune, og dette får store konsekvenser for SUS. Alle elevene vil
delta i et program med klassesamtaler (ca. 5 stk./klasse) i løpet av året. Hovemålet med
samtalene er å gi elever mot til å være seg selv, stå frem med egne meninger og til å si ifra
når noe er galt.
 LP: Dette vil i første omgang dreie seg mest om lærerne. LP-modellen, som vi har bestemt at
vi nå skal prøve ut på SUS i tre år, er en modell som skal hjelpe oss med å utvikle alle sider av
skolen. Lærerne vil bli kurset i modellen i løpet av året, og skal arbeide i LP-grupper på tvers
av trinn/team i faste møter hver 14.dag. Forhåpentlig vil dette utviklingsarbeidet også komme
elevene til gode i årene som kommer.
 FOKUS PÅ HVORDAN VI ER MOT HVERANDRE: Lærerne og ledelsen var på et
seminar i mars, der vi evaluerte virksomheten og så på viktige utviklingsområder i tiden som
kommer. Vi bestemte da å arbeide spesielt med hvordan vi er mot hverandre på skolen, og
ønsker derfor å jobbe spesielt med grunnleggende respekt, språkbruk og vanlig folkeskikk det
kommende skoleåret.
I tillegg til dette skal vi se på utviklingsmuligheter for uteområdene våre, elevrådet skal jobbe videre
med skaterampe, vi skal ha mopedopplæring og trafikalt grunnkurs, og vi skal på noen hyggelige
turer sammen. Alle skal på høsttur, 10.klasse skal i til Nederland i oktober, en jente i 10.kl. skal til
Tyskland i 8 uker, og forhåpentlig skal en heldig vinner av årets loddtrekning til Gambia i 14 dager.
Moro!! Men først og fremst skal lærerne og elevene bidra til masse god læring!

Viktig endringer i opptaksreglene til videregående skole
På våren kom det et skriv fra departementet som gir en ny tolkning av lovverket i forhold til bortvalg
av vurdering med karakter i fag der eleven har rettigheter etter § 5-1 eller § 3-22.
Etter den nye presiseringen, vil karakterene i ALLE fag være tellende ved opptak til vidergående
skole f.o.m. høsten 2013. I praksis betyr dette at, en elev som har valgt å ikke få karakter i et fag,
blir stående uten karakter (= 0 poeng) når poengene for opptak til vgs skal regnes ut. Dette gjelder,
uansett om eleven mangler karakter pga manglende grunnlag (f.eks. p.g.a. fravær), eller om eleven
har valgt bort karakteren iflg. sine rettigheter etter § 5.1 eller § 3-22.
Jeg ber på den bakgrunn alle elever og deres foresatte som er i denne situasjonen om å gjøre en
ny vurdering av om de ønsker karakter eller ikke i fag der de tidligere har valgt dette bort. Jeg
presiserer at det fortsatt kan være fornuftig å fortsette uten karakter i fag, men drøft dette med klærer før dere tar en endelig avgjørelse. I fall man ønsker en endring, må dette varsles skriftlig i
brev til skolen så raskt som mulig!

Lykke til med et nytt skoleår!
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