Nyhetsbrev
til alle elever, foresatte og ansatte
på Levanger ungdomsskole

Skoleåret 2018/19 - Nr. 3
Dato: 31.10.2018

ELEVKVELD FOR ALLE ELEVENE
Onsdag 14. november kl 19.00 til 22.00. Tema: Rosa Åttitalls NEON
Det blir ulike aktiviteter, dans i Blackboksen/scenerommet, film og brettspill.
Også på dette arrangementet stiller FAU med foreldrevakter og det vil være
representanter fra ledelsen, lærere og miljøarbeidere tilstede.
Arrangementet er gratis.
Alle elever vil ved inngangen få utdelt en selvlysende effekt (lightstick).
I tillegg blir det mulighet for å få kjøpt seg effekter i kiosken.
Effekter som det er mulig å få kjøpt:
 tattoo's
 fingerlys
 hudfarge

Kr
Kr
Kr

40,- pr. stk
5,- pr. stk
50,- pr. tube

 hårbøyle
 leppestift

Kr
Kr

40,50,-

TRYGG SKOLEVEI
Vi minner om at alle elevene må ha på refleks, lykt på sykkel og de må bruke hjelm når de
sykler til og fra skolen. Vi ber alle foreldre påse at eleven har nødvendig utstyr.
 Torsdag 22. november om morgenen vil FAU i samarbeid med skolens elevråd
arrangere TRYGG SKOLEVEI-aksjon.

Til elevene: Husk å bruke refleks, lykt og hjelm når du sykler!
HÆRVERK PÅ SYKLER
Vi har fortsatt tilfeller av sykkelhærverk i skoletiden. Vi ønsker å gjennomføre et besøk
i alle klasser på 8. og 9. trinn sammen med politiet og i samarbeid med elevrådet.
Målet er å skape gode holdninger i forhold å ta vare på hverandres utstyr samtidig
som vi understreker alvoret i hærverket. Når bremsene ødelegges, kan det skje
alvorlige ulykker.
ALLERGI
Det er flere elever og ansatte som er allergisk i forhold til klementiner. Vi ber om at ingen
tar med/spiser klementiner på skolen av hensyn til de som kan få allergiske reaksjoner.
SAMARBEIDSUTVALGET
Det var møte i skolens samarbeidsutvalg 29.10. Referat finner dere HER

Forts.

Høgskolevegen 3
7600 LEVANGER

Tel 74 05 36 00
Mail: levanger-us@levanger.kommune.no

PLANLEGGINGSDAG 29.11.18
I skoleruta for Trøndelag er det planleggingsdag fredag 30.11.
Vi minner om at LUSK også har planleggingsdag torsdag 29.11. da alle ansatte
skal på et to dagers personalseminar. Elevene har dermed skolefri både 29.11. og 30.11.
Elevene våre «tar igjen» denne skoledagen tirsdag 23.04.2019 (tredje påskedag) .
SKOLENS ÅRSHJUL
Vi har fastsatt ulike aktiviteter i høst:
 Torsdag 13. desember: Julemesse m/pepperkakehusutstilling (etterm/kveld)
 Onsdag 19. desember: Juleball (kveld)
 Fredag 21. desember: Juleavslutning med grøt og samling i aulaen (skoletiden)
Merk datoene - mer info om de ulike arrangementene kommer!

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

Høgskolevegen 3
7600 LEVANGER

Tel 74 05 36 00
Mail: levanger-us@levanger.kommune.no

