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Lyngstad skole og barnehage 

 

Månedsbrev november 2017 

Vi er inne i siste uke av november og julemåneden desember puster oss i nakken og minner oss om alt det som 

skal gjøres, bør gjøres og må gjøres før jul! I skrivende stund er det bare 17,5 skoledag igjen før juleferien setter 

inn, og dette er ei herlig tid med høye forventninger for både barn og voksne.  

Årets leselystaksjon bibliotreet ble fullført i uke 46, med dette resultatet: Hvor mange bøker tror du vi har lest? 

 

 

Siden sist er det også gjort noen endringer i FAU: 

FAU-Leder: Morten Vegard Tiller  
Nestleder: Hilde Farbu 
Kasserer: Helge Holte 
Sekretær: Ingrid Ljøkjell Sele 
Medlem: Lise Merethe Tiller 
Medlem: Inge Gausen 
Medlem: Anne Beate Gausen     
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Skolens samarbeidsutvalg(SU) og skolemiljøutvalg(SMU) har også «satt seg» med følgende medlemmer: 

Maiken E. Vang og Johannes H. Verstad for elevrådet 

Elisabeth Fossum og Henrikke Grande fra FAU barnehage 

Morten V. Tiller, Ingrid Løkjell Sele + 2 vara fra FAU skole 

Siri Lerstad og Monica Tjelle fra pedagogisk personale 

Bente Volan og Kari Næss fra barnehagen 

Ann Kristin Gamlemshaug og Siv Furunes representerer kommunen 

 

På Lyngstad er SU og SMU slått sammen, og utvalget har så lang avviklet to møter med ulike saker på 

agendaen. Utvalget er en god arena for samarbeid og utveksling av synspunkter på tvers av alder og roller, og 

et viktig forum for skolens drift. Neste møte i SU/SMU er tirsdag 6/2-18, og saker mottas med takk! 

 

I tiden fremover er det adventstid og juleavslutning som vil prege skolen fremover.  

Førstkommende onsdag (29/11) skal 6.trinn lage og servere skolelunsj til elever og ansatte på skole/SFO i 

gymsalen kl.11.40.  Det er elever på 6.trinn i faget mat og helse som har planlagt og som vil stå for 

gjennomføringa av denne seansen, noe vi er både spente på og gleder oss til! 

Samme dag skal 7.trinn til AKSET for å se på ei forestilling som 10.trinn står for.  

 

Mandag 18/12- generalprøve juleforestilling kl. 9.30-10.30. Alle i bygda er hjertelig velkommen til å komme og 

se på! Etter prøven får elevene servert julegrøt i klassene.  

 

Tirsdag 19/12 blir det juleverksted på skolen fra 8.15-13.00. Da blir elevene delt i grupper på tvers av klasser og 

skal jobbe med ulike oppgaver i løpet av dagen. Hovedoppgaven denne dagen blir julekrans.  

Denne kvelden blir det også juleforestilling. Dørene åpnes og elevene må møte kl.18.00 og forestillingen starter 

kl. 19.00 i gymsalen på skolen.  

 

Siste skoledag er torsdag 21.12.17, og tradisjonen tro vil vi avslutte ca.kl.11.00 denne dagen.  

 

Første skoledag etter jul er onsdag 3/1-18. SFO og barnehage er åpen 2/1-18. Minner samtidig om at frist for å 

melde inn behov for SFO i juleferien er 27/11. 

 

 

Ønsker alle en riktig fin adventstid! 

 
 

 

Hilsen Ann Kristin Gamlemshaug.  
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