06.03.2020

MENY I KANTINA UKE 11
Mandag - Planleggingsdag
Tirsdag - Torsk med grønnsaker, potet og
hvitvinsveloutè.
Onsdag - Kyllingvinger i karrisaus og ris
Torsdag - Kjøttboller i tomatsaus og pasta
Fredag - Pizza

FRA ELEVTJENESTEN
•

•

Det er satt i gang et motivasjonskurs i
matematikk for elever som synes
matematikk er vanskelig og kanskje står i
fare for å stryke. Kom og lær matematikk
i en liten gruppe med en inspirerende
lærer (Ida), vær sosial og få en liten
matbit! Elevene vil få opplæring i
grunnleggende ferdigheter, samt tilbud
om hjelp til konkrete oppgaver som
oppleves som vanskelig. Tilbudet gis
fortrinnsvis til elever med 1P/1PY. Ta
kontakt med faglærer i matematikk om
dette kan være aktuelt. Tid: Onsdager
13-15. Oppmøte i kantina.
Husk at PPT har kontortid på skolen
onsdager og torsdager. Stikk gjerne
innom dem om det er behov for råd og
veiledning. De har kontor ved inngangen
til personalrommet.

MIDLERTIDIG UNNTAK FRA
DOKUMENTASJONSKRAVET VED
FRAVÆR AV HELSEMESSIGE GRUNNER
Ut skoleåret vil elever som har fravær av
helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få
dokumentert fraværet.
Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må
prioritere annet arbeid, blant annet med
koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at
elever ikke oppsøker fastlegen for å få
dokumentasjon på fravær av helsemessige
grunner.
Kunnskapsdepartementet har besluttet at
unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær
skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart
høsten 2020 vil de vanlige kravene til
dokumentasjon igjen være gjeldende.
Foreldre til elever under 18 år og elever som er
myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket
fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020.
Endringen gjelder både for fraværsgrensen i
videregående, og for føring av fravær på
vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og
videregående.
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UTSTILLING PÅ BIBLIOTEKET
I forbindelse med temauken «Demokrati og
medborgerskap» i uke 11 og Kvinnedagen 8.
mars, er det laget en liten utstilling med relevante
bøker på skolebiblioteket.
Biblioteket
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Torsdag 12/3, kl. 08.00 braker det løst i
kantina, og det blir to dager hvor
kreativiteten kan blomster blant elevene på
Vg2.
Tidspunktene for innovasjonscampen:
Torsdag 12. mars, kl. 08.00 - 15.35.
Fredag 13.mars, kl. 08.00 - 15.00.
Vi ønsker at alle Vg1 klassene kan kommer
for å se på gruppenes presentasjoner av
løsningsforslag mellom kl. 10.30 – 13.00,
fredag den 13/3.
Presentasjonen foregår her:
Oppdrag 1: Oppdragsgiver NTE. Standplass i
kantina
Oppdrag 2: Oppdragsgiver Områdeløft
Saupstad-Kolstad. Standplass i 4. etasje
Oppdrag 3: Oppdragsgiver Fretex.
Standplass i 5. etasje
Minner om informasjonsmøte onsdag den
11/3, kl. 14.40 til 15.25 i Yggdrasil, for alle
lærerne som har undervisning på Vg2 på
torsdag den 12/3 og fredag den 13/3.
Dette blir spennende. Lykke til alle
sammen
Hilsen Linda, Kine, Karina og Sissel

