Nyhetsbrev
til alle elever, foresatte og ansatte
på Levanger ungdomsskole

Skoleåret 2017/18 - Nr. 16
Dato: 18.06.18

AVSLUTNING AV SKOLEÅRET
Vi minner om avslutning og vitnemålsutdeling for 10. trinn i skolens aula onsdag 20. juni kl. 18.30.
Foreldre er invitert til festen. Invitasjon ble sendt ut med LUSK-nytt nr. 15 – og dere finner den på
skolens hjemmeside http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Levangerungdomsskole/LUSK-Nytt/
8. og 9. trinn har siste skoledag torsdag 21. juni.
Det er full skoledag med felles avslutning i aulaen fra kl. 13.30
Alle elever leverer inn sine PCer før sommerferien.
Elevene må ta med seg alle klær og utstyr.
Vi minner om at gjenglemt tøy må hentes straks! Uavhentet leveres Fretex 21.
juni.

INNSPARINGER
Som mange av dere sikkert kjenner til fra oppslag i lokale medier, så er Levanger
kommune kommet i en krevende økonomisk situasjon. Dette får konsekvenser for alle
enheter i kommunen, også for oss på Levanger ungdomsskole. Vi må spare inn på
både innkjøp og på lønn i 2018. Lærertettheten vil gå ned, og det vil ikke bli satt inn
vikar for medlærere ved korttidsfravær. Vi vil redusere innkjøp av læremateriell og det
blir ikke rom for å sende lærere på fagkurs. Vi arbeider for å skape gode løsninger for
elevene og for å unngå oppsigelser av fast ansatte.

9. TRINN:
Foreldre/foresatte som skal hjelpe til på vitnemålsfesten for 10. trinn onsdag
20. juni møter på skolen kl 1700. Her vil det bli gitt ytterligere detaljer om hvordan
kvelden forløper, kaffetrakting, dekking og matservering med mer. De som skal rydde
bord, vaske opp med mer møter kl 1930.

10. TRINN:
Standpunktkarakterene for orden og oppførsel blir synlig på vitnemålet onsdag
20. juni 2018. Klagefrist er 10 dager fra den datoen karakteren ble tilgjengelig
for den som har klagerett. En eventuell klage må fremmes skriftlig til den skolen
klageren er elev, samt være underskrevet av klageren/fullmektig.
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VIKTIG INFO TIL 10. TRINN - SKOLESKYSS
Til 10. trinns elever og foresatte:
Fra og med skoleåret 2018/2019 må ALLE skysselever ved videregående skole søke om
skoleskyss selv via digital søkerportal.
Se vedlagt infoskriv!

Vi vil takke for et godt samarbeid i skoleåret som er gått og ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER!

Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål.

Med vennlig hilsen

Bjørg Tørresdal
rektor
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