30.11.2018

KANTINA UKE 49
Mandag: Vårruller
Tirsdag: Grøt
Onsdag: Kjøttkaker i brun saus
Torsdag: Grøt
Fredag: Pizza
Salatbar
Kantina
INNOVASJONSCAMP
Torsdag den 14. og fredag den 15. mars
2019 blir det innovasjonscamp for alle 2.
klassene på alle programmene på skolen. Det
kommer mer informasjon om campen når
den nærmer seg, men sett av datoene i
kalenderen allerede nå. Viktig at alle
programmene deltar på dette og legger planer
ut i fra deltagelse på disse dagene.
Gruppen som jobber med
innovasjonscampen er Hege Hauge, Linda
Næss og undertegnede.
Sissel

ADVENTSSTEMNING PÅ
BIBLIOTEKET
Snøsøsteren

Fra og med torsdag 6. desember samles vi til
høytlesing av Snøsøsteren. Møt opp på

biblioteket kl.11.45 og få en liten pust i
bakken og litt førjulsstemning.
Adventskalender

Tradisjonen tro har vi også i år en
adventskalender på biblioteket. Vi setter
fram ei ny gåte hver dag i desember. Løs
gåta og få en liten godbit.
Vi ønsker elever og ansatte velkommen til
førjulsstemning på biblioteket.
Ingrid og Carola
NORNE
Da jeg kom gående nedover en gang på
skolen på leiting etter lærergarderoben
forrige uke kom jeg forbi ei dør med et
norrønt navn på. Norne stod det. En norne er
en skjebnegudinne i norrøn religion. De tre
viktigste nornene er søstrene Urd, Verdande
og Skuld. De tre søstrene spinner trådene
som er skjebnen til alle mennesker. Urd og
Verdande gir folk fine og sterke tråder som
består, mens den yngste søstera Skuld ofte
spinner tråder som ryker og stryker. Jeg testa
nøkkelkortet mitt for å se hva dette var for et
slags rom, men jeg hadde ikke tilgang.
Seinere på dagen spurte jeg Arve om hva
slags rom Norne er. Han fortalte at Norne er
skolens eksamensrom. På dette rommet
gjøres trekk av alle eksamener på skolen.
Kun noen ytterst få personer har tilgang til
dette rommet og Arve ba meg om å ikke
avsløre rommets eksakte plassering i skolen.
Så nå veit dere hva rommet Norne brukes til.
Tor

KARAKTERMØTER UTSATT TIL
ONSDAG 16. JANUAR
På grunn av utsatt frist for skolene når det
gjelder rapportering utsettes karaktermøtene
for halvår 1 til onsdag 16. januar kl. 12.00.
Onsdag 2. januar kl. 09.00 vil det bli åpnet
for føring av terminkarakterer i SkoleArena.
Innen fredag 11. januar kl. 12.00 må alle
karakterer være satt. Nærmere informasjon
vil komme.
Onsdag 9. januar vil det bli avdelingsmøter.
Berit

om diverse andre aktiviteter den dagen.
Elevrådssyret vil komme med en oversikt og
en tidsplan. Det legges opp til at alle elever
kan få mulighet til å overvære sjakkfinalen.
Oppmøte i klasserommene kl 0800 i det
faget som står på timeplanen.
Aktivitetsdagen starter 0815.
KODEKLUBB
Skolemiljøutvalget har startet kodeklubb i
lunsjen på torsdager (rom 04003) Følg med
på Snap for info. Her vil det bli langt ut info
om diverse arrangementer i regi av
skolemiljøgruppa fremover.
Siri, Annette og Carina.

VI SKOLE

INFOKVART

På vegne av AMU vil jeg takke alle for
sporty innstilling, positive bidrag og en
trivelig stund på fellesmøtet onsdag. Riktig
løsningsord på den obligatoriske oppgaven
var RATATOSK.

I lunsjen på tirsdager gis det på
personalrommet informasjon om smått og
stort som foregår i skolehverdagen. Vi
ønsker at infokvarten prioriteres av alle
ansatte, og at så mange som mulig tar seg tid
til en tur innom personalrommet på dette
tidspunktet. Informasjonsbehovet på en skole
av vår størrelse er stort, og infokvarten er en
av kanalene vi har for å holde alle oppdatert.
I forbindelse med lunsjen serveres det frukt,
og kanskje har også du noe du ønsker å
informere dine kollegaer om?
Informasjonen starter kl. 11.45.
Velkommen på infokvart tirsdag 4.
desember.

Yggdrasil er i norrøn mytologi navnet på
verdenstreet. Det bor mange dyr i Yggdrasil,
blant annet ekornet Ratatosk som løper opp
og ned på treets stamme. De som jobber på
IKT flyr opp og ned trappene for å hjelpe oss
med ulike dataproblemer( her ser vi noen
paralleller til ekornet), og arbeidsrommet
deres måtte jo derfor hete Ratatosk.

JULEGRANTENNING
Husk julegrantenning kl 0830 mandag 3.des.
Siri
ELEVUNDERSØKELSEN 2018-2019
Tusen takk for innsatsen! Hele 84 % har
svart!
Siri
AKTIVITETSDAGEN
Alle klasser må melde på lag til
volleyballturneringa (med navn) til
tillitselevene i klassen eller direkte til Skule
Arstad: skule.arstad@gmail.com innen
tirsdag 4.desember. Det vil også bli tilbud

Arve.

