VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!
Kjære elever og foreldre/ foresatte
Det nye skoleåret nærmer seg og jeg vil i den forbindelse ønske små og store velkommen til et
nytt skoleår! Jeg ønsker spesielt de nye førsteklassingene og nye elever velkommen!
Det har vært en varm og strålende sommer i Trøndelag, håper dere alle har fått nyte godt av
den.
Et spennende skoleår ligger foran oss med store forventninger og utfordringer for elever og
ansatte på skolen.
Ombyggingen av arealene på skolen er i gang, og det er arealene til første trinn som er
påbegynt. Når arbeidene på dette arealet er ferdigstilt, starter arbeidene etter planen på
andre trinns arealene. Slik fortsetter arbeidet til alle arealene på skolen er ombygd/ renovert.
Det vil bli noen utfordringer knyttet til dette, men vi er innstilt på å gjøre det beste ut av
situasjonen for elever og ansatte. Vi gleder oss over at arbeidet er kommet i gang og har store
forventninger!
Skolen er nå blitt en del av Trivselsprogrammet. Dette programmet skal bidra til bidra til godt
samhold og et trygt skolemiljø. Vi vil legge til rette for økt og mer varierte aktiviteter i
friminuttene. Det vil bli gitt mere informasjon i skolens digitale informasjonshefte og på
foreldremøtene.
Arbeidet med respekt og lærer/ elevrelasjoner videreføres. Vi ser at dette systematiske
arbeidet med læringsmiljøet skaper trygghet, forutsigbarhet og godt læringsmiljø.
Vi fortsetter med arbeidet med bærekraftig utvikling, og våre bier i skolegården har også hatt
en fin sommer. Om ikke lenge blir honningen høstet, og elevene får koset seg med smak av
honningen utover høsten.
Læring er en tidkrevende prosess som fordrer innsats, motivasjon og aktiv deltakelse. Vi
ønsker å stimulere elevene til nysgjerrighet og engasjement.
Jeg som rektor har høye ambisjoner for våre elever og ønsker at de skal lære så mye som
mulig på skolen.
Jeg ser frem til et godt samarbeid med elever og foreldre/ foresatte, et samarbeid som skal
bidra til at hver elev får så stort utbytte av skoletiden som mulig både faglig og sosialt.
Med ønske om et lærerikt skoleår!
Hilsen rektor Vigdis Katrine Romsdal

