Velkommen til Nidarvoll skole,...........................................................................................

Vi åpner på SFO 1. august, og ønsker dere hjertelig velkommen
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
Første dag deler vi dagen i to , slik at det blir litt gradvis tilvenning.
Gi oss gjerne beskjed hvis dere begynner etter denne dato.
Den elektroniske meldeboka vil være aktiv fra 1.august.
1. trinnselevene skal ha tilhold i den nye paviljongen vår som ligger ved den store grusbanen ut mot
Klæbuveien. Dette gjelder både skole og SFO.
I ukene før skolestart blir elevene mest på skolens område for å bli kjent, men kanskje vi går en tur i
nærmiljøet.
Vedlagt ligger en oversikt på hvordan ukene fram til skolestart skal være.
Åpningstiden på SFO er fra kl 07.00-16.30.
Dersom dere ønsker å spise frokost på SFO, må dere være her senest kl. 08.30. Når skolen starter må
elevene være før kl 07.45 hvis de skal spise frokost.
Dere må ha med et måltid mat og drikke til lunsj hver dag, også får dere et måltid.
Onsdag 14. august er det sommeravslutning for elevene. Vi ordner med grillmat.
Torsdag og fredag 15. og 16. august er SFO stengt, grunnet planleggingsdager.
Første skoledag er mandag 19. august . Skoledagen varer fra 10.00-12.30
Oppmøte utenfor den nye paviljongen , hvor rektor roper dere opp.
Planleggingsdager skoleåret 2019-2020 er: 15. og 16.august 2019 , 10. og 11. oktober 2019 og 22.mai
2020.
Voksne som jobber på 1. trinn:
Lærere: Stian Haugerud Pedersen, Marita Hergren Bjerke, Mona Falle, Meinandro Bjørkum og Margaret
Thesen.
Miljøarbeidere: Runa Smedhaug, Anastasiia Petrauskiienie og Ove Gjevik Hoen (lærling)
SFO: Siv Anita Albertsen (baseleder ), Gunhild Sættem, Kristine Høvik, Runa Smedhaug, Anastasiia
Petrauskieniie og Ove Gjevik Hoen (lærling)
Velkommen!
Ta kontakt med Åshild Trøen på tlf: 952 63 254, eller send en mail:
ashild.troen@ou.trondheim.kommune.no
ved eventuelle beskjeder eller spørsmål.
TLF SFO 1.trinn: 72543813
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