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ET GODT SKOLEMILJØ
Vi har i den siste tiden hatt ekstra fokus på ordensreglene der elevene har fått en
påminning om at;
Mobiltelefon skal ligge hjemme eller være avslått og lagt i skap eller sekk fra
elevene kommer på skolen og til de forlater skolen etter skoledagen.
Tyggegummi er ikke lov. I garderoben skal utesko og yttertøy oppbevares. Vi
anbefaler at alle bruker innesko.
Det er lov å være inne i aulaen i friminutt, men vi anbefaler at elevene tar seg en tur
ut i løpet av dagen. Fra og med neste uke og i tiden fram mot jul, vil det bli vist film eller spilt musikk i
aulaen i siste del av storefri.
TRYGG SKOLEVEI
FAU vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, skolen og elevrådet, arrangere refleks/lykt-/hjelmaksjon en morgen før jul.

Vi går inn i adventstiden og minner om følgende førjulsaktiviteter på LUSK:

JULEMESSE
Velkommen til julemesse i skolens aula TIRSDAG 12. DESEMBER KL 18-20
Valgfaget Produksjon av varer og tjenester står for salg av kaffe, gløgg, julebakst,
søtsaker, julegaver, pynt og bruksgjenstander. Musikalske innslag av elever fra Sal
og scene. Det blir også utstilling av pepperkakehusprosjektene på 9.trinn.
Åpent for alle. Ta med kontanter og kom!
JULEBALL
Skolens elevråd arrangerer juleball tirsdag 19. desember 18.00 – 22.00 i
samarbeid med FAU og klassekontaktene på 10. trinn.
Program: musikalske innslag, taler, dans, spillrom, film i auditoriet og kåringer.
Pris kr 200,- inkl. middag (kalkun), dessert, julebrus. Betales kontant til tillitselev
i klassen. Frist: onsdag 13. desember. FAU/foreldre fra 10. trinn har det praktiske ansvaret for vakthold,
matserving og rydding denne kvelden. Det blir sendt ut egen info til vaktene så snart alle 10.
klassekontaktene har meldt fra om navn til FAU leder.
JULEKALENDER I DESEMBER
Det blir en egen julekalender med «julenøtter» for elevene på infoskjermene i aulaen.
Alle elevene kan delta i konkurransen ved å legge svar i Trivselskassen ved ekspedisjonen.
Det trekkes en vinner hver dag blant de som har svart riktig.
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SISTE SKOLEDAG FØR JUL
Torsdag 21. desember er siste skoledag før jul. Det er full skoledag med ulike aktiviteter i
klasser og på trinn. Det blir julegrøt og saft, og dagen avsluttes med en felles samling med
sang og underholdning i skolens aula.
Første skoledag etter juleferien er onsdag 3. januar 2018

INFORMASJON OM UKM
UKM Lokalmønstring Levanger kommune er like om hjørnet.
UKM står for Ung Kultur Møtes og het tidligere Ungdommens Kulturmønstring.
I UKM kan alle mellom 10 og 20 år delta med alle slags kulturuttrykk.
For mer info les vedlagte info (pdf) og for påmelding se www.ukm.no

Ta kontakt med skolen og det skulle være noen spørsmål.
Vi ønsker dere alle ei fin adventstid.
Mvh
Bjørg Tørresdal
Rektor
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