Nyhetsbrev skoleåret 2019-20, nr.1
Vuku oppvekstsenter

Vuku 16/8-19

Til elever, foresatte og ansatte!

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!
Et nytt skoleår har startet opp, og vi har den glede å ønske 238 elever fra 1.-10.trinn velkommen
til Vuku oppvekstsenter. Her kommer litt generell informasjon som gjelder for alle elever,
foreldre og foresatte. Informasjon angående den enkelte klasse vil komme på ukeplanene som
blir lagt ut på It’s Learning, e-post og/eller SchoolLink.

Sluttider skoleåret 2019/2020
Barneskolen

Ungdomsskolen

Start

Start

Slutt

Slutt

Mandag

08:30

14:00

08:30

14:00

Tirsdag

08:30

14:00

12:15 (1.-3.trinn) 08:30

14:00

Onsdag

08:30

13:30

08:30

14:30

Torsdag

08:30

14:00

12:15 (1.-3.trinn) 08:30

14:00

Fredag

08:30

14:00

12:45 (1.-6.trinn) 08:30

14:00

KONTAKT MED SKOLEN
Vi har gått over til mobiltelefoner på skolen, og de nye numrene står her.

Mer kontaktinfo finner dere på hjemmesiden:
http://www.verdal.kommune.no/Organisasjon/Virksomhetsomrader/Skole-og-SFO/VukuOppvekstsenter/

SKOLESKYSS
AtB planlegger og organiserer skoleskyssen for Verdal kommune. Mer info finner der her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/
NYTT UTEOMRÅDE PÅ UNGDOMSSKOLEN
Uteområdet øst for skolen vil være klart til bruk i løpet av de neste ukene. Det er primært
ungdomsskoleelevene som har mulighet til å bruke området, men 5.-7.trinn vil delvis kunne gå
opp dit når de har friminutt.
SFO
Det er 18 barn som starter opp med skolefritidsordning denne høsten. Åpningstidene på SFO er
kl.06.45 til kl.16.30. Sissel Karlgård er leder på SFO.
KARRIEREVEILEDER
Siri Årstadvold-Pedersen er tilbake fra svangerskapspermisjon. Dette er fortsatt en kombinertstilling i samarbeid med Verdal videregående skole. Siri vil ha kontortid annenhver mandag
(oddetallsuker) og hver tirsdag.

HELSESØSTER
Martine Norum Kålen er helsesøster ved skolen. Hun blir her tirsdag, onsdag og annenhver
torsdag. Egen plan vil bli lagt ut på hjemmesiden.
KOMMUNIKASJON HEIM - SKOLE
Last ned appen SchoolLink for foresatt for enklest mulig bruk. Man kan også logge seg inn
på https://verdal.schoollink.no. Der bruker du ID-porten (BankID, MinID osv.) for innlogging. Alle
foresatte som har elever ved skolene i Verdal, vil være registrert i systemet.
På webportalen må man logge inn med ID-porten hver gang man bruker SchoolLink. Ved
bruk av mobilappen må man logge inn med ID-porten første gang, men får tilbud om å
sette en selvvalgt PIN-kode for senere innlogging. Mobilappen gir deg meldingene i
klartekst og er enkleste løsning i hverdagen.
Mobilappen er tilgjengelig i Apple AppStore og Google Play; søk på «SchoolLink» - velg den som
heter SchoolLink for Guardiens/foresatt. Last ned og følg instruksene i oppstart for hvordan den
kan brukes.
I SchoolLink vil du som foresatt:
●
●
●
●
●
●

få oversikt over kommende aktiviteter du som foresatt eller ditt/dine barn skal delta på
melde fravær til skolen
avgi samtykker som skolen etterspør
sende melding til kontaktlærer
lese meldinger sendt til deg fra skolen
kunne motta varsling på e-post eller push-melding til din smarttelefon

Veiledninger kan leses på kommunen hjemmeside – IKT i skolen. Ta kontakt med skolen ved
behov for hjelp.

VALGFAG FOR BARNESKOLEN
Det vil bli en periode i løpet av høsten og våren med valgfagtilbud på barneskolen– som et ledd i
å fremme et godt og trygt skolemiljø.

VALGFAG FOR UNGDOMSTRINNET
Vi gjennomfører en utprøving i uke 33 og 34. Alle elevene må prøve to valgfag. Det endelige
valget skjer fredag 23.august, og da setter elevene opp tre valgfagsønsker. Vuku oppvekstsenter
tilbyr følgende valgfag i prøveperioden.
o
o
o
o
o
o
o

Natur, miljø og friluftsliv
Produksjon for sal og scene
Fysisk aktivitet og helse
Medier og informasjon
Innsats for andre
Praktisk håndverk
Trafikk (kun for 10.klasse)

SVØMMING
Oppstart i uke 34 for 2. og 7.klasse på mandager, 4. og 5. på torsdager. 8A på tirsdager og 8B har
svømming på onsdager (se på ukeplanene til klassene for tidspunkt).

FOTOGRAFERING
Det vil bli gjennomført fotografering 4. og 5.september. Samtykkeskjema er sendt ut via
SchoolLink – viktig at heimen krysser av på dette skjemaet.

VUKUSTJERNER
Vi fortsetter med Vukustjerner her på skolen. I år vil det være 10 elever fra 10.trinn som har et
ekstra ansvar for å bidra til et godt skolemiljø det første halvåret fram mot jul. Disse
ungdommene vil være synlige og aktive i friminuttene, og passe på at alle elevene har det bra.

TL-AKTIVITETER PÅ BARNESKOLEN
Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø
gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Noen elever fra 5.-7.trinn har ansvar for
trivselsaktiviteter i matfriminuttet.
IPad til 1., PC ‘ER TIL 5. OG 8.TRINN
Kommunen fortsetter med innkjøp av pc ’er til 8.trinnene i kommunen til skolestart. Elever og
foreldre må skrive under en kontrakt på utlån av pc før pc ’ene blir tatt i bruk. Nærmere info
kommer så fort vi har fått pc ’ene hit på skolen.
5.klassingene i kommunen får også tilgang til egen pc. Vi har i tillegg fått være med på et
prøveprosjekt der 1.klassingene kan disponere nettbrett i matematikkundervisninga.
NASJONALE PRØVER
5., 8. og 9.trinn skal ha nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk (ikke engelsk på 9. trinn).
Foreldre til elever på disse trinnene mottar en informasjonsbrosjyre om denne prøven.
Tidspunkter for gjennomføring:
5.trinn, 8.trinn og 9.trinn: 10.september - 28.september

- -

VUKUNATT
Vi gjentar fjorårets suksess og planlegger felles juleavslutning for skolen torsdag 5.desember.
Nærmere info kommer senere.

FORESATTEMODULER
1. Informasjon til foresatte på It’s Learning
• Vurderinger på tester, prøver og innleveringer
• Frister og gjøremål
• Annen relevant informasjon fra lærer og skole som for eksempel ukeplaner,
aktivitetsplaner og infoskriv
Innlogging til It’s Learning gjøres på: http://innherred.itslearning.com/elogin.Her kan dere logge
inn ved hjelp av ID-porten/MinID/BankID.

2. Informasjon til foresatte i IST foresattmodul
Åpne veiledningen for å se hvordan modulen fungerer: Veiledning IST foresattmodul
•
•

I IST kan foresatte finne fravær, anmerkninger og terminkarakterer for egne barn.
Innloggingsadresse: https://verdal.no.ist.com/guardian/index.html
(disse linkene finnes også på hjemmesiden til skolen)

LEKSEHJELP
•
•
•

Tirsdager fra kl. 14.00-15.00 på ungdomsskolen. Påmelding skjer på skolen.
Onsdag fra kl.13.30-14.00 for 4.-7.trinn. Påmeldingsskjema blir sendt med heim.
Leksehjelp er frivillig, og elever som deltar på leksehjelp har ikke krav på skyss heim.

FORELDREMØTER OG UTVIKLINGSSAMTALER
1. trinn og 8. trinn vil bli innkalt til en kort forventningssamtale med kontaktlærer i løpet av de
tre første ukene. Informasjon om eleven og deres forventninger til skolen vil være tema. Ellers
gjennomføres det kontaktmøter to ganger årlig – høst og vår.
I løpet av september vil alle trinn bli innkalt til foreldremøter. Rektor oppfordrer alle foreldre til å
møte på foreldremøter slik at god kontakt med heimen opprettes fra første stund.

AVDELINGSLEDER PÅ BARNESKOLEN: Anita Grøtan
Kontaktlærere på barneskolen:
1.trinn: Wenche Anita Bratli Olsen
2.trinn: Robin Auran
3.trinn: Janne Kathrine Aune Kvernmo (vikar for Trine Sørhaug)
4.trinn: Siv Lomeland
5.trinn: Mari Solberg Jensen
6.trinn: Cathrine Storhaug Bruheim
7.trinn: Daniel Telatin
AVDELINGSLEDER PÅ UNGDOMSSKOLEN: Berit Kjeldset Skjerve
Kontaktlærere på ungdomsskolen:
8a: Andrea Tømmerås/Marte Olsen Brenne
8b: Grethe Dyrstad/Sigrid Nordvoll
9a: Unn Tone Helden
9b: Bjørn Dyrnes
10a: Tore Haugmark
10b: Mona Dyrnes

SKOLELUNSJ FOR UNGDOMSSKOLEN
Vi fortsetter ordningen med skolelunsj tre dager i uka - tirsdag, onsdag og torsdag. Elevene vil nå
ha mulighet til å handle seg inntil 4 brødskiver med pålegg (assortert utvalg), og et glass med
drikke for 20 kr.

SATSNINGSOMRÅDER 2019-20
Vuku oppvekstsenter skal med engasjement og samarbeid legge til rette for at barn og unge
rustes til å møte livet best mulig gjennom opplevelser tilpasset den enkeltes evner og
forutsetninger.
For å oppnå dette, har skolen kommet fram til at vi skal ha følgende satsningsområde skoleåret
2019/20:
-

Overordnet del
Fagfornyelsen

NULLTOLERANSE FOR MOBBING
Skolen har nulltoleranse for mobbing, og jobber kontinuerlig for å gi elevene en god og trygg
skolehverdag. Vi understreker hvor viktig det er at vi alle følger med på elevenes bruk av digitale
media på grunn av at krenkelser ofte oppstår der.

SKOLENS VISJON - ALLE SKAL BLI SETT! ALLE SKAL BLI HØRT!
Vi håper alle har lagt merke til skolens visjon! Dette er noe vi streber å etterleve ved Vuku
oppvekstsenter, men dette betyr ikke at alle skal få det som de vil. Det betyr at alle (ansatte,
foreldre, elever) har krav på å bli sett, hørt, lyttet til, vist respekt og bli tatt på alvor.

ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA FOR ELEVPERMISJON
På oppvekstområdets hjemmeside ligger et elektronisk søknadsskjema for elevpermisjon for
permisjon fra undervisningen på inntil 2 uker.
Se følgende adresse:
https://kommune24-7.no/1721/bruker?retur=%2f1721%2f701519&shortname=701519

I høyre marg under Tjenester finner dere elektronisk søknadsskjema. Ved bruk av dette skjema
trengs ikke annen melding til skolen om søknad da disse vil bli lagret på elevmappene etter hvert
som de besvares. Svar kommer i posten, eller på mail hvis det er mulig med tanke på
taushetsplikten vår.

Mvh

Birger Røeggen
Rektor Vuku oppvekstsenter

