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Foreldre og foresatte.
Informasjon fra skolen.
Vi har nå nærmet oss halve skoleåret og fått oppleve flere ting med elevene, foresatte, besteforeldre
og lag og foreninger i bygda. Skolen er veldig glade for at dere støtter opp om de aktivitetene vi har.
Deres oppslutning er med på å inspirere elever og ansatte. Det være seg i Egnerprosjektet, støtte i
faget kunst- og håndverk og oppslutning på fredagskafèer.
På skolen har vi i år fokus på vurdering for læring (VFL). Lærerne får teoretisk påfyll om hva som
bidrar til at elevene blir mer involvert i forhold til egen læring. Ut i fra det vi får vite skal lærerne
selv prøve ut undervisningsmetoder og andre måter elevene får tilbakemelding på. Dette er
spennende for lærerne samtidig som vi må utfordre oss selv. Vi er fornøyd med oppstarten av
prosjektet, og tenker langsiktig når det gjelder VFL.
Å være oppdatert og tørre å prøve ut nye undervisningsmetoder og nye verktøy i skolen, er viktig.
Som dere har sett i media har barneskolen på Tynset begynt å bruke iPad i skolen. Å prøve ut dette
skal også Tylldalen skole gjøre. Vi har nettopp fått inn 15 iPader og vi skal bli kurset i hvordan vi
kan bruke dette opp mot elevenes læring. At iPader kommer til å erstatte bruken av PC tror vi ikke,
men det kan være et supplement i elevenes læring.
Å ha det trygt og godt på skolen er viktig. At skolen tenker bredt når det gjelder dette
ansvarsområdet, er viktig siden vi har ansvaret for elevenes psykososiale miljø. Ved juletider fikk vi
tilbakemeldinger om at det kunne oppleves som utrygt å være på bussen til og fra skolen. Etter jul har
vi hatt møter med alle elevene som kjører buss regelmessig. At ungene på Tylldalen skole er åpne og
ærlige rundt utfordringen gjorde arbeidet lettere. Vi har sammen med elevene laget bussregler.
Reglene er gjennomgått i klasserommene og hengt opp. Hjemmene til busselevene er også informert
skriftlig.
FYSAK-kasser har årlig blitt hengt opp i nærmiljøet for å inspirere de til å bruke mer ski i hverdagen.
Midlene til dette har hvert år kommet, men i 2012 opphørte denne ordningen. Da vi ikke hadde brukt
opp midlene vi fikk i 2011 ble ordningen videreført i 2012. Tilbakemeldingen fra elevene er at de
savner kassene og i år kommer elevrådet til å sørge for at kassene blir satt ut. Mer informasjon om
dette vil komme på hjemmesiden.
Som kjent via media er kommunen inne i omstillingsprosjekt som vil få økonomiske konsekvenser
for ulike tjenesteområder i kommunen. At det vil få konsekvenser for Tylldalen skole er en realitet.
En av konsekvensene er at det ikke vil bli organisert et SFO tilbud på dagen eller etter skolen på
onsdager i skoleåret 2013-2014.
Fra kunnskapsdepartementet har det kommet forslag om å sikre at elever i 1.-4.trinn får et
kulturskoletilbud. Dette forslaget har blitt introdusert som «Kulturskolen og den nye kulturtimen».
Hvordan dette skal bli organisert i kommunen er ennå ikke klargjort. Mer informasjon vil komme i
løpet av dette skoleåret.
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