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Foreldre og foresatte

Informasjon våren 2012
Det våres i lufta og det nærmer seg skoleslutt med stormskritt. I denne tiden er det mange
aktiviteter som skjer, det gjelder også for skolen. Mange av beskjedene vil komme på
ukeplaner, men for å sikre mest mulig oppslutning ønsker vi å komme med en oversikt av det
som vil skje mot skoleslutt.
Dag
Dato
Torsdag 10.mai

Mandag 14.mai
Fredag
Mandag
- fredag
Tirsdag

18.mai
21.25.mai
5.juni

Onsdag

13.juni

Mandag 18.juni
Mandag 18.juni
Tirsdag 19.juni
Torsdag 21.juni
Mandag 20.august

Innhold
Fugledag. Alle trinnene skal ha en dag om fugler. Som en del av Den Naturlige
Skolesekken kommer Rune Karlstad som ressursperson. Elevene vil få en innføring
i fuglearter ved hjelp av bilder og lyder. Elevene vil bli organisert i grupper og
være innom ulike stasjoner. Rune vil prøve å legge til rette for at vi kan ringmerke
fugler og på den måten få nære opplevelser med fugler.
Vårdugnad på skolen. I tillegg til river så tas det med en god jernspade. Sand i
sandkasse skal skiftes ut og sykkelparkeringsplassen nord på skolen skal pusses
opp.
Elevenes fridag.
Sjette og syvende trinn skal på leirskole på Skårøya i Hitra.
Avslutningskveld for Den Naturlige Skolesekken. Tylldalen Samfunnshus fra
klokken 19.00 til klokken 21.00.
Åpning av gammel kløvsti. Som en del av norsk kulturarv ryddet skolen våren
2011 en gammel kløvsti i Røesberget. Den skal offisielt åpnes ved at vi starter
øverst i Røesberget, går sydover Hemrabben og følger kløvstien nedover. Hvis det
er noen som ønsker å være med, ønsker vi at de møter opp på skolen klokken
11.10.
Friidrettsdag på Åkrestrømmen.
Avslutning 7.trinn på restauranten. Mer informasjon vil komme til de det gjelder.
Skoleavslutning. Vi møtes ved gapahuken fra klokken 17.00 til 19.00. Skolen
ordner med grillmuligheter for hele familien. Ta med mat, drikke og det dere
trenger for å kunne nyte et bedre måltid.
Siste skoledag
Første skoledag etter ferien.

Annet:
Fra 7.mai har Karolina Vilniskyte praksisplass på Tylldalen skole. Hun vil i første omgang
være knyttet opp mot SFO på mandag, tirsdag, torsdag og fredager frem til 16.juni.
Vi har nå publisert ei ny hjemmeside. Der finner dere mer informasjon om skolen, og den
lenge etterspurte funksjonen med månedens bilde finnes også der.
Link: http://skolen.tylldalen.no/

Skoleåret 2012-2013
Organisering for neste skoleår vil bli den samme trinninndelingen vi har hatt i inneværende
skoleår.
Oversikt over trinninndelingen og kontaktlærere:
Trinn
Kontaktlærere
1. og 2.trinn
Ruth Elin
3.og 4.trinn
Anne Dorthea (3.trinn) og Torodd (4.trinn)
5.- 7.trinn
Signe og Lene
Selv om vi beholder den samme trinninndelingen vil vi i enkelte fag slå sammen flere trinn.
De trinnene det blir aktuelt for er småskoletrinnene, som er fra 1.- 4.trinn. Dette vil vi arbeide
mer med utover våren.
Med hilsen
Morten Kroglund
Rektor

