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August 2019 
 

Hjertelig velkommen til nytt skoleår! 
 
Torsdag 15. august er første skoledag i skoleåret 2019/2020.  
Håper alle har hatt en flott sommer, og er klare for oppstart. Jeg vet at mange gleder seg veldig 
til å treffe skolekamerater, til leik i friminutt og til å begynne å jobbe med fag igjen. Noen kan 
også grue seg til oppstart på skolen, så vi oppfordrer alle til å ta spesielt vare på hverandre. 
Avtal å gå/sykle sammen til og fra skolen, smil og si hei til alle og ta kontakt hvis du ser noen 
som står alene. I uke 36 har vi vennskapsuke. Denne uka markerer vi viktigheten med vennskap 
på forskjellig vis i klassene. I tillegg skal vi ha tradisjonell markering av MMM (manifest mot 
mobbing) i Muustrøparken for 6. og 7. klasse den 2.september. Her er alle fra 6.kl til 
videregående samlet. En veldig fin tradisjon! 
 
Her kommer ellers litt info om den første tiden på skolen. 
 

Første skoledag:  
08.15:Elevene møter opp på klasserommet sitt 
08.30: Samling i gymsalen  
«Velkommen til nytt skoleår».  
Presentasjon av alle elevene i første klasse.  
Sang «Første dag i første klasse». 
Presentasjon av alle lærere. 
«Bli-med»-dansen. Alle reiser seg og blir med, også foreldrene  
 
Det blir satt opp noen stoler bakerst der foreldrene kan sitte.  
 

Foreldreskole for 1. klasse 
Datoene for foreldreskole er satt til 27. august og 5. september og 18.september. Alle kvelder 
kl. 18.00-20.00. 
Den 27. august er møtet sammen med alle foresatte til 1.klasse, og vi er samlet i Akset. Da skal 
bl.a. kommunepsykolog Nina Hermann holde foredrag. De to andre møtene foregår her på 
Sandvollan. Da vil bl.a. skolens samarbeidspartnere presentere seg.  
Egen invitasjon til foreldreskolen kommer.  
  

http://www.inderoy.kommune.no/
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Kvalitet i skolen 
Vi skal ha tre planleggingsdager før ungene starter opp. Der blir bl.a. fagfornyelsen tema. Nye 
læreplaner er på vei inn i hele skolenorge. Vi har begynt å jobbe med dette, men skal jobbe med 
det ytterligere det kommende skoleåret. Sandvollan skole har fått midler til å ha et samarbeid 
med Nord universitet, som vi vil bruke i utviklingsarbeidet. Dette gleder vi oss veldig til.  
I tillegg skal vi ha Dysleksivennlig skole som tema på planleggingsdagene. Åsne Midtbø kommer 
fra Dysleksi Norge og skal foredrag for oss. Dette er et tema vi også skal jobbe med ut over 
høsten.   

 
Leksehjelp 
Leksehjelp går som vanlig tirsdager og torsdager for 4.-7.klasse. Påmeldingsskjema deles ut i 
klassene, og det kan leveres inn seinest tirsdag 20. august.  
Første dag med leksehjelp blir torsdag 22.august.  
 

Skolemelk 

Hvis dere ikke har gjort det enda; gå inn og bestill skolemelk på skolelyst.no. Melka har kommet 
og alle som har bestilt vil få fra første skoledag.  
 

Mobilskole 

Vi bruker mobilskole som kommunikasjonsplattform mellom skole og heim. Dere kan gå inn på 
mobilskole.no eller laste ned mobilskole-app’en for å sende og motta meldinger. Der kan dere 
kommunisere med lærerne eller SFO. Beskjeder må komme inn før 07.45 for at dere skal være 
sikker på at lærerne leser det før skolestart, da vi har inspeksjon fra 07.45.  
 
Hvis dere heller vil kommunisere via SMS bruker dere telefonnummer 03686 og skriver 
Sandvollan SFO eller Sandvollan «klasse» + melding.  
Eks. «Sandvollan 1 Per kommer ikke på skolen i dag. Hilsen Kari.» 

 
Busstider 

Det er ikke kapasitet til elever som ikke har fri skoleskyss på ruta.  
 

  

Første buss (Bragstad) 
på morgenen 

Andre buss (Småland-
Grønnesby) på 
morgenen 

Første buss 
(Smålandrunden) 
Fra skolen 

Andre buss 
(Bragstadrunden)  
Fra skolen 

07.15 Fra Hellan 
07.20 Bragstad 
07.25 Korsen 
07.30 Hustadlandet 
07.40 Skolen 

07.45 Småland – 
Næsset – Plassen – 
Småland – Skolen  

Mandag og 
fredag 

14.10 Mandag og 
fredag 

14.30 

Tirsdag, onsdag 
og torsdag 

13.25 Tirsdag, onsdag 
og torsdag 

13.45 
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Svømming  
Vi har endret litt på planene for svømming.  
 

- Svømmebasseng i Mosvik, fredager:  
Uke 42-46: svømming for 2. og 5.klasse 
Uke 47-10: 3. og 4.klasse 
 

- Dampsaga svømmehall:  
Uke 42-50: 7.klasse.  
 

Vi sprer svømmeundervisninga på flere klasser, slik at flere for svømt i løpet av året, og samtidig 
blir det mulighet for klassene å ha andre typer kroppsøving i løpet av året. Dette tror vi blir en 
god løsning.  
 

Beintøft  
 
Bli med på Norges største gå-til-skolen-aksjon! 
Beintøft 2019 går fra 2.-29. september.  

Alle lærere og skoleelever fra 1.-7. trinn velkommen til årets konkurranse der den tøffeste 
klassen vinner hovedpremien på 30 000 kroner! Alle klasser på Sandvollan er påmeldt. Det er 
gratis å delta – og alle er med på å gjøre verden til et bedre sted gjennom å sette fokus på 
hvordan vi kan kjøre mindre bil til skolen! 

Vi oppfordrer alle til å bli med på Beintøft-kampanjen  Les mer på beintoft.no  
 

Organisering av skoledagen 
I vår så vi at ungene lekte veldig mye ut fra morgenen av, derfor 
åpner skolen først 8.10. Skoledagen starter kl. 08.15 som vanlig.  
Vi har inspeksjon ute fra kl 07.45, da det er mye uteleik som foregår i 
dette tidsrommet. Dette gjelder kun fram til høstferien.  
Etter høstferien åpner skolen kl. 08.00 som vanlig.  
Ellers er timene og friminuttene organisert som vanlig.  
 

Ønsker alle en fin oppstart av skoleåret!  
 
Mvh Torhild Buran  
rektor/enhetsleder 
Sandvollan skole 
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