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Månedsbrev juni 
Nå er sommerferien like rundt hjørnet, og det har heldigvis blitt bruk for litt lettere klær  
 
Leve med rovdyr 
Det ryktes at mellomtrinnet har hatt en fin tredagerstur i Namdalen. De avspaserer fredag, så småtrinnet 
har hatt hele skolen for seg selv så og si hele uka. 
 
Fokus på trafikk  
Det ble heldigvis en fredelig fredag i trafikkuka vår, og politiet stilte med to betjenter   
 
Besøk på Hegra festning - Hele skolen fikk en spennende omvisning og fikk se spor fra krigen. 
 
Noen kommer noen går 
Anita Reitan har vært på barnehage/SFO dette året. Hun har nå fått delvis fast stilling og skal være på 
skole/SFO til høsten. 
Både ny leder Ann Kristin og ny timelærer Tina har vært her en tur og fått litt informasjon om enheten 
og neste skoleår. Jeg ønsker alle lykke til og regner med dere tar godt i mot dem! 
Velkommen til Tony som begynner i 6.klasse, og takk for laget til Austeja og Rugile som begynner på 
Mære skole i august. Vi takker også for laget til våre sju elever i 7.klasse og ønsker dem lykke til på 
ungdomsskolen  
Stor takk for hederlig innsats, omsorg og varme til Gunvor som slutter etter 32 år på Lyngstad skole! 
 
Utomhus blir på fredager skoleåret 2017/2018 
 
Leksehjelp 
Det kommer informasjon om hvordan dette blir organisert når skoleåret er i gang. 
 
SFO 
Hittil er det 9 elever som er påmeldt SFO. 
 
 
Viktige datoer framover: 
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 ) 
Onsdag 16.august – første skoledag etter ferien for 2. – 7.klasse 
Torsdag 17.august – første skoledag for 1.klasse 
 
 
Dette blir siste månedsbrev fra meg, og jeg takker for laget og for godt samarbeid. 
Jeg har trivdes her på Kjerknesvågen! 
Jeg ønsker dere alle en god og varm sommerferie  
 
Vennlig hilsen Mari Løvrød Erichsen 

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

