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Lyngstad skole og barnehage 

 

Månedsbrev, oktober 2017       

 

Siden sist: 

I uke 39 og 40 ble det gjennomført foreldremøter på alle trinn og i barnehagen. Det er svært godt 

oppmøte på foreldremøtene på Lyngstad skole og barnehage, og det er kjempebra! Det at vi hører 

det samme og har muligheten til å snakke sammen er gull verdt, og jeg/vi håper at også dere 

opplever det slik! Samtidig er det viktig for oss at dere gir tilbakemeldinger på og saker til 

foreldremøtene enten til klassekontakt, FAU, styrer eller til kontaktlærer slik at de kan oppleves mest 

mulig matnyttige for alle.  

Uke 41 var høstferie for elever og lærere. SFO og barnehage holdt åpent, og så langt jeg vet hadde 

alle ei fin uke! Finværet som uteble i sommer har kommet over oss etter skolestart, og det er en stor 

trøst samtidig som mørketida er i ferd med å sette inn. Jeg observerer at ungene er flink til å bruke 

refleks på skoleveien, og det er kjempeviktig nå når morgenen og også ettermiddagene blir mørkere 

og mørkere.  

 

I tiden som kommer: 

Utviklingssamtaler uke 43 og 44 

Denne uken og neste uke gjennomføres det utviklingssamtaler på skolen. Det er kontaktlærerne som 

styrer dette, så følg med på beskjed fra dem.  

Nasjonale prøver på 5.trinn 

I disse dager gjennomføres også nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk på 5.trinn. Dette er en 

årlig foreteelse, og gjennomføres på alle skoler i hele landet i disse dager.  

Leselystaksjonen- boktreet 

Årets leselystaksjon er allerede i gang. Den vil pågå i ukene 42-46 og er i år døpt til Bibliotreet. For 

hver bok elevene leser, skriver de tittelen på et blad, og dette skal til slutt utgjøre Lyngstad skoles 

boktre. Vi håper dere også vil bidra til at treet blir frodig og fyldig med mange, fine blad! 

 

Den Kulturelle Skolesekken 

Mandag 2.oktober hadde skolen besøk av Pacetu street art hvor 5.-7.trinn deltok og som resulterte i 

fargerik kunst på en av skolens yttervegger og i trappeoppgang til mellomtrinnsavdelingen.  
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Ta gjerne en tur innom og se på kunstverkene med egne øyne! 

 
 

Fredag 27.oktober skal 2.trinnselever fra Mosvik, Utøy og Lyngstad til Utøy skole fra kl. 10-10.35 for 

å se en forestilling som heter strengeleik-kontraster. Elevene kjøres i buss til og fra Lyngstad til Utøy.   

Mandag 6.november skal 1.-4.trinn se en film fra DKS som heter tungeskjærerne. Filmen skal vises på 

skjerm på skolen.  

 

Viktige datoer fremover: 

Fredag 24.november: Regional kursdag for lærere og ansatte i barnehage og SFO. NB: SFO stengt. 

Torsdag 21.desember- siste skoledag før jul. 

Tirsdag 2.januar: Fri for elever og lærere. NB: SFO åpen.  

Onsdag 3.januar: Første skoledag etter jul 

 

Til slutt en viktig påminnelse: 

Det er viktig at det gis beskjed både til skolen og til SFO ved fravær. 

Dersom en elev ikke møter til skole eller SFO på morgenen og vi ikke 

har mottatt beskjed, kan det potensielt ha skjedd noe på skoleveien, 

og hvis vi ikke vet, må vi etterspørre. Det skaper unødig bekymring 

og tar unødig tid fra andre oppgaver. Det er derfor viktig at det gis 

beskjed til både skole og SFO ved uplanlagt fravær på morgenen.  

Det samme gjelder dersom noen skal hjem fra skole eller SFO 

tidligere eller på annen måte enn normalt (for eksempel at noen 

andre skal hente eller ikke ta buss). Vi ønsker beskjed fra foresatte 

slik at vi er trygge på at barna blir ivaretatt på beste mulige måte.  

 

Ønsker alle en fin førvintertid! 

Hilsen Ann Kristin S. Gamlemshaug  
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