Nyhetsbrev
til alle elever, foresatte og ansatte
på Levanger ungdomsskole

Skoleåret 2017/18 - Nr. 1
Dato: 17.08.17

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!
Vi hadde en fin oppstartsamling med alle elevene onsdags morgen.
Dette skoleåret har vi 449 elever fordelt på 15 klasser og velkomstklassen.
Det er mye informasjon ved oppstart, og vi har tatt med noe av dette her.
Mer info finnes på skolens hjemmeside. Der er blant annet kontaktinfo og bilde av alle
ansatte; http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Levanger-ungdomsskole/
MOBILSKOLE
Skolen har ny kode for mobilskolemeldinger: Den nye koden er LUSK.
Send SMS til 03686 og start meldingen med LUSK Klasse og tekst.
For eks.: LUSK 8F Per er syk i dag.
ORGANISERING AV SKOLEDAGEN
Vi fortsetter med samme organisering av skoledagen som forrige skoleår:
Alle skoledager starter 08.15. Mandag slutter skoledagen 13.35, øvrige dager
slutter skolen 14.15.
1. time: 08.15 – 09.00 (15 min pause) 2. time: 09.15 – 10.00 (10 min pause)
3. time: 10.10 – 10.55 (Matfriminutt 40 minutt) 4. time: 11.35 – 12.20 (10 min
pause) 5. time: 12.30 – 13.15 (15 min pause) 6. time: 13.30 – 14.15.
Mandag varer 5. time til 13.35. Skolens aula er åpen for eleven fra 07.30 til 15.00.
Det er anledning til å gjøre lekser før og etter skoletid.
FORELDREMØTER VED OPPSTART
Det blir trinnvise foreldremøter med påfølgende klasseforeldremøter:
 8. trinn:
Tirsdag 29. august kl. 19.00 – 21.00
 9. trinn:
Onsdag 30. august kl. 19.00 – 21.00
 10. trinn:
Torsdag 31. august kl. 19.00 – 21.00

Foreldre
møte

Første del av disse møtene blir i skolens aula med felles info for trinnet.
Andre del av møtet er klassevis med kontaktlærere på klasserommet.
KANTINE OG GULROTAVTALE
Leva-Fro driver skolens kantine også dette skoleåret. Det er salg av sunn og
rimelig mat og drikke hver dag som et supplement til matpakken. Kantina er
åpen fra 09.00 til 11.30. Skolen har avtale med en lokal produsent om gratis
gulrot til elevene. Eleven får tilbud om gulrot to dager i uka.
BILDER AV ELEVENE PÅ NETT
Det hender at vi har besøk av lokal presse og at elevene lager presentasjoner av
skolen som legges på nett. Vi ber om at foresatte må gi oss beskjed dersom dere
ikke ønsker at deres sønn/datter er med på bilder som distribueres i papiraviser
eller på nett.
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VI MINNER OM AT
 Vi er en mobilfri skole – mobiltelefonen må ligge hjemme eller være avslått i
skolesekk/skap fra eleven kommer på skolen og til elevene forlater skolens
område ved skoleslutt
 Vi er en uteskofri skole - alle elevene bruker sin elevinngang når de går inn
og ut av bygget. Alle elever har låsbare skap med egen skohylle. Elevene skal alltid ta av utesko i
garderoben. Vi anbefaler bruk av innesko.
 Alle må huske å ta med hengelåser til skap: I tillegg til låsbare garderobeskap i elevinngangene,
har elevene sitt eget bokskap i korridor utenfor klasserom. Begge skap kan låses med hengelås.
Vi ber om at elevene selv sørger for 2 hengelåser. Låsen skal «gape over» ca 1,5 cm og må
dermed ikke være for liten.
 Alle som sykler til og fra skolen, og elever som bruker rullebrett, sparkesykkel, sykkel eller
lignende i skoletiden, skal bruke hjelm!
 Elever som sykler via havna må IKKE krysse oppstillingsplassen til ferga men følge gang- og
sykkelsti. Fergeselskapet ber innstendig om at dette ikke må skje pga farlige situasjoner.
 Skysselever må ta med passbilde for busskort snarest. Vi har ikke fått busskortene enda, men
elever som har skoleskyss kan ta bussen uten busskort den første uken. Vi oppfordrer alle elever
som tar skolebuss, om å bruke setebelte i bussen!
Informasjon om skoleskyss:
http://www.levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Levanger-ungdomsskole/Skoleskyss/

KJØRING TIL SKOLEN
Vi oppfordrer foreldrene om IKKE å kjøre sine barn til skolen. Dersom dere kjører
dem, ber vi om at dere setter eleven av ved skolens parkeringsplass ved Rema
(Røstad allé) eller på havna ved Holmgangen.
GJENNOMFØRING AV UNGHUNT 4 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
Undersøkelsen skjer i skoletiden fra 7. september og fram til høstferien. Alle
får tilsendt skriftlig informasjon om helseundersøkelsen. Dere finner også info
her: https://www.ntnu.no/hunt4/unghunt

Hvis dere har spørsmål, vennligst ta kontakt!
Med hilsen
Bjørg Tørresdal, rektor
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