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Lyngstad skole og barnehage 

 

Månedsbrev januar 2018     Godt nytt år! 

Da er vi over halvveis i dette skoleåret, og vi har kommet i gjenge etter juleferien.  
Vi har fått en ny, fast lærer i staben; Tina Oxaal Fossum er fast ansatt i 25% stilling fra 1/1-18 av. 
Velkommen til henne! Hun skal i første omgang ha ansvar for ulike styrkingstiltak på 1.-4.trinn, 
knyttet opp mot grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, og er samtidig vikar i 75% for 
Eva N. Olsen til hun kommer tilbake etter svangerskapspermisjon i slutten av mars.  
 
Renovering 
I mellomjula ble skolekjøkkenet ryddet og revet, og vaktmester har sitt fulle hyre med dette arbeidet 
samt etterarbeid etter renovasjon av tak på skolens mellombygg.  Nytt skolekjøkken blir levert mot 
slutten av januar, noe som innebærer at både skole og SFO må finne alternative løsninger i en 
periode. Vi ser imidlertid frem imot et nytt og flott resultat, og håper at alle kan leve med denne 
situasjonen i påvente av dette! 
 
Kulturkompis uke 2-6 
Kulturskolen har et opplegg rundt om på skolene også i vår. De kommer til Lyngstad skole hver 
mandag i uke 2-6 mellom kl. 9.30-11. Det er Anna Rennemo og 
Kjellrun Åsgård Kleven som har ansvar for opplegget også i år, og det er 2.-4.trinn som skal delta i 
denne runden. Følg med på timeplanen for å se hva som skjer! 
 
DKS våren 2018 
Alle elever skal ha ulike tilbud igjennom DKS (Den kulturelle skolesekken) også i vår: 
1.februar: Afrikansk lekestue på AKSET kun 1.klasse 
8.mars: Alice i eventyrland. Hele skolen, på skolen.  
20.april: 4.trinn på bøkenes dag 9.30-11.00, biblioteket på Straumen 
Onsdag 2.mai: 3.trinn på Nils Aas kunstverksted 9-12.45 
Onsdag 16.mai: 4. og 6.trinn på Stiklestad 9-13.00 
Torsdag 31.mai: 5.klasse 11.30-13.00 (Lyngstad/Utøy skoler, på Lyngstad) 
 
Samefolkets dag 6/2 
Tradisjonen tro markerer vi samefolkets dag den 6/2. I år faller denne dagen på en tirsdag, og vi 
tenker å markere dagen med ulike temaarbeid i klassene og servering av Biddos til alle elevene på 
skolen.  
 
Foreldremøter og utviklingssamtaler 
Det er snart tid for foreldremøter igjen, og kontaktlærer og klassekontakter avtaler dag og innhold. 
For at det skal bli gode og konstruktive møter er det viktig at både foreldregruppa og lærere kjenner 
til sakene og har tid til å forberede seg på dem på forhånd. Vi ber om at saker dere ønsker å ta opp 
på foreldremøte meldes inn til klassekontakter så fort som mulig, slik at de kommer med på saklista. 
 
Utviklingssamtaler på vårhalvåret vil foregå i uke 10 og 11.  
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Vinteruke 
Også i år håper vi det blir mye snø og gode muligheter for skigåing i vinterferien og satser på at vi får 
til ei vinteruke en av de første ukene etterpå med skulpturdag (avhengig av kramsnø…), skidag og 
kanskje LOL (Lyngstad Olympiske Leker)? Vi får se hva himmelen bringer ned fremover! 
 
Viktige datoer framover: 
Mandag 19.2. – fredag 23.2. (uke 8) – vinterferie 
Onsdag 14.3. – FRI, planleggingsdag skole/barnehage, SFO stengt 
Torsdag 15/3- Internasjonal dag markeres i Inderøy. Mer info om opplegg denne dagen/uka kommer. 
Torsdag 22/3: Påskeverksted 
Fredag 23/3: Påskecafè 
Mandag 26/3-mandag 14/4: Påskeferie 
 
Vi skal også forsøke å putte inn ei trafikk-uke og en friidrettsdag i løpet av våren. Vi skal også ta imot 
de nye 1.klassingene med innskrivning i løpet av februar og en førskoledag på slutten av skoleåret, og 
«sende over» 7.trinnet til ungdomsskolen med ulike samlinger i løpet av våren, både på elev, 
foreldre, lærer og ledernivå. Dette er alltid like spennende! 
 
Felles møte IKFU og administrasjon 
Onsdag 17.januar skal IKFU og administrasjonen (dvs rådmannsnivå og rektorene) ha felles møte 
hvor disse sakene skal diskuteres: 

 Gjennomgang utkast til felles retningslinjer for klassetur/klassekasse 

 Gjennomgang utkast til felles overordnet plan for arbeid mot mobbing 

 Nytt ordensreglement – innspill 

 Se på muligheter for kursing av elevrådene på skolene (felles kurs) 

 Diskutere et behov for IKT-ansvarlig for Inderøybarnehagene og Inderøyskolene.  

 Kvalitetsplan – status Dialog rundt satsingsområder 

 Behov for hjemmeside IKFU. 

 Behov for kursing/opplæring av FAU – representanter og evt klassekontakter 

 Storforeldremøte, tema?  

 PPT flyttes til Steinkjer. Hva vil det si for barnehagene og skolene på Inderøy? 

Fra Lyngstad deltar FAU-leder og undertegnede.  

Avslutningsvis vil jeg nok en gang takke dere alle for ei flott juleforestilling! Takk til alle som sydde 
kostymer, øvde replikker og bevegelser, motiverte og støttet elevene så vi fikk se hva de kan! Takk 
også til FAU for et flott arrangement rundt forestillinga, til alle som stilte med mat og drikke og 
gevinster og gaver. Uten dette samarbeidet hadde vi ikke fått det til!  
 
Gode og stadig lysere dager ønskes dere fra Ann Kristin S. Gamlemshaug  
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