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Postadresse Besøksadresse Telefon 
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Vågavegen 423 74 12 44 65 
E-post  Telefaks 
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 44 69 
 

Månedsbrev mai 
Da er vi over halvveis i den måneden som har like mange hele uker som uker med rød-dager. 
Skoleåret nærmer seg slutten og vi konsentrerer oss om innspurten, men har også begynt å forberede 
neste skoleår. 
 
Ansettelser 
Gunvor Fossum går over i pensjonistenes rekker. 
Ann Louise Røyseng er ansatt i 80% fast stilling og 20% vikariat skoleåret 2017/2018. 
Tina Fossum er ansatt i 80% vikariat fram til påske. 
Ann Kristin Gamlemshaug er ansatt som enhetsleder/rektor ved Lyngstad skole og barnehage. 
 
Organisering 
Vi har kommet fram til at organiseringen for kommende skoleår blir som følger: 
1.klasse - kontaktlærer Siri Lerstad 
2. og 3.klasse – kontaktlærer Ann Louise Røyseng 
4. og 5.klasse – kontaktlærer Monica Tjelle 
6.og 7.klasse – kontaktlærer Vidar Wikan 
Timelærer – Tina Fossum 
 
Mandag 8.15 - 14.00 Tirsdag 8.15 - 13.00 Onsdag 8.15 – 13.00 Torsdag 8.15 – 13.00 Fredag 8.15 – 14.00 

 
1.klasse har fri onsdager 
2.klasse har halv dag onsdag, hel dag onsdager mellom jul og vinterferie. 
 
Fokus på trafikk i uke 22 
Forskjellige opplegg i klassene. 4.-7.klasse får bruk for sykkel i løpet av uka. Vi håper på en fredelig 
fredag slik at politiet har tid til å komme en tur fra morgenen   
 
Leve med rovdyr 
Kontaktlærerne og 5.-7.klasse sammen med foreldrerepresentanter reiser på rundtur i regi av Lierne 
nasjonalparksenter, Namsskogan Rovdyrsenter, Visit Børgefjell og Vaegkie 13. – 15.juni. 
 
Viktige datoer framover: 
Torsdag 25.mai – Kristi himmelfartsdag og fri 
Fredag 26.mai – fri, SFO stengt 
Mandag 5.juni – 2.pinsedag og fri 
Torsdag 8.juni – Tur til Hegra festning for hele skolen, skole til kl.14.00 
                              De som har rett på skyss blir kjørt heim når vi kommer tilbake 
Fredag 9.juni – Skoledagen avsluttes kl.13.00 siden vi har lang dag torsdag 
Mandag 19.juni – Generalprøve kl.11.30 – velkommen til naboer, slekt og venner, og spesielt     
                                foreldre/foresatte som ikke har anledning om kvelden 
                                Tradisjonell sommeravslutning kl.18.30 (Elevene møter og dørene åpnes kl.18.00) 
Onsdag 21.juni – siste skoledag før ferien, ferdig kl.10.45 (1.klasse får fri tirsdag, og blir sammen med  
                               oss onsdag ) 
 
Gode vårdager ønskes alle! Hilsen Mari Løvrød Erichsen 

http://www.inderoy.kommune.no/

