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Foreldre og foresatte

Sommerinformasjon 2014
Nå er det snart skoleslutt og tid for en velfortjent skoleferie for elever,
foreldre og foresatte. Dette skoleåret har vært innholdsrikt med mange
ulike prosjekter. Ett av fokusområdene dette skoleåret var 200
årsmarkeringen av Norges grunnlov. Det ble fylt med mange ulike
inntrykk, og det kunne vi klare siden vi er så heldige at kulturkontoret
legger til rette for den kulturelle skolesekken. Å fylle et skoleår med
mange inntrykk og opplevelser, og gjerne fra nærmiljøet er viktig for
læring og identitet. Det mener vi skal særprege Tylldalen skole. I år
har skolen henvendt seg til foreldre og foresatte for å få hjelp til noen
av våre utfordringer. At skolen møter FAU og foreldregruppe som en
positiv gruppe, gjør skolehverdagen for både elever og ansatte gode.
Dere har hjulpet oss til at vi kunne delta på ekstraordinære kurs rettet
mot fådeltskolen. Dere bidrar til at både juletrefester og 17.mai har en
ramme som mange i bygda setter stor pris på. Forrige helg var det
mange som bidro til at skole- og samfunnshus fikk et malingsstrøk.
Det er viktig at bygdas møteplass fremstår som godt ivaretatt.
I løpet av ett skoleår er mange foreldre, besteforeldre, lag- og
foreninger innom for å bidra til at ting skjer på skolen. En stor takk til
de som er positivt innstilt på å samarbeide med skolen.
I år går det ut 6 elever fra 7.trinn som skal videre over til Tynset
ungdomsskole. Vi ønsker de lykke til videre. Sigurd flytter til
Rendalen, og vi ønsker han også lykke til der. Neste skoleår begynner
Lene Heggeriset på Tynset barneskole. Den stillingen hun har hatt

skal vi finne en annen til å overta. Hvem det blir, er ennå usikkert. Når
vi vet det, vil det bli publisert på skolens hjemmeside.
Neste skoleår ønsker vi Emil Nilssen velkommen til første trinn. Neste
skoleår blir det 29 elever fordelt på trinnene:
1. trinn 1 elev.
2. trinn 2 elever
3. trinn 4 elever
4. trinn 2 elever
5. trinn 6 elever (en elev flytter)
6. trinn 8 elever
7. trinn 6 elever
Vi kommer til å arbeide med to team, hvor 1.-4.trinn er et team og 5.7.trinn er det andre teamet.
Lærere:
1.-4.trinn Ruth Elin og Anne Dorthea blir kontaktlærere for disse
trinnene. De kommer til å se hele gruppen samlet og fordele hvem de
er kontaktlærer for ved skolestart. I tillegg vil Morten, Idunn og ukjent
lærer være med på trinnene.
5.-7.trinn Signe og Torodd vil være kontaktlærere. I tillegg vil Lars,
Morten, Idunn og ukjent lærer være med på trinnene.
SFO
Det blir 3 elever som vil være tilknyttet SFO dette skoleåret.
Åpningstider er mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra klokken 07.30
– 08.30 og på ettermiddag fra 14.00 til 16.30. På onsdager er det ikke
tilbud om SFO. Idunn vil være ansvarlig for SFO. Det vil bli
informasjonsmøte vedrørende SFO ved skolestart. Selv om det er kun
Idunn som har SFO dette året vil det være mulighet for å få et
leksehjelptilbud på SFO. Dette blir avtalt med foreldre på
informasjonsmøtet. Om det er elever i 1.-4.trinn som ønsker å kjøpe
ekstra dager, er det mulighet for dette.

Jeg ønsker å informere litt om skolens organer.
I tillegg til elevråd har skolen FAU og Samarbeidsutvalget.
Elevrådet er styrt av elevrepresentanter i samarbeid med en lærer. De
kan komme med saker de ønsker å ta opp med rektor og vaktmester.
Rådet har noen faste gjøremål de arbeider med på skolen. Det er for
eksempel fellesmåltidene og kanonballturneringen som er siste
skoledag.
FAU, er foreldrerepresentantenes gruppe. De foreldrene som har
unger på skolen, er automatisk medlem av FAU. Hvert år blir det valgt
representanter til styret som har direkte dialog med rektor. Hvert
skoleår har vi flere møter hvor vi tar opp ting. Rektor skal blant annet
diskutere driften av skolen, økonomi og drøfte resultater fra nasjonale
prøver og resultater fra elevundersøkelsen. I tillegg er det et samarbeid
om juletrefest og 17.mai. Hvilke saker som kommer opp, er det ikke
bare rektor som skal fremme. FAU har også et ansvar for å komme
med saker som ønskes tatt opp. Hva det kan være, kan komme fra
medlemmene. I år arrangerte FAU temakveld, nettopp for å engasjere
og bevisstgjøre foreldregruppa. Å ha en mening om skolen tolker
rektor som et signal på engasjerte foreldre. Tas dette engasjementet
frem på de rette møteplassene, blir det lagt til rette for en
skoleutvikling i riktig retning.
Samarbeidsutvalget, vil jeg karakterisere som skolens viktigste organ.
Her sitter representanter fra elevråd og FAU. De utgjør brukergruppen
av skolen, og skal utgjøre et flertall av samarbeidsutvalget. I tillegg er
der en lokalpolitiker, ansatte og skolens rektor. Flere av de sakene
som er i FAU vil også komme i samarbeidsutvalget. Utfordringen for
rektor i samarbeidsgruppen er å fremstille de sakene på en sånn måte
at en kan få hele gruppen engasjert om skolen. Hva tenker ungene om
skolen? Hva tenker politikeren om skolen og de signalene som er hos
politikerne? Hva tenker skolens ledelse og ansatte om driften,
fremtiden og andre viktige emner?

I vår skal alle tjenesteområder i kommunen ha et brukerråd, og for
skolene ble det bestemt at samarbeidsutvalgene på skolene skulle få
denne rollen. Det er ikke noe nytt for oss å ha denne rollen, men
innholdet har blitt endret. Samarbeidsutvalget skal brukes mer opp
mot de prosessene som skal skje i kommunen i forkant av neste års
budsjett. Samarbeidsutvalget skal få en mer rolle til å formulere
langsiktige mål for skolen. På møtet vi hadde i år var det positivt. De
ungene som var der ble engasjerte og kunne med egne ord fortelle hva
som særpreget Tylldalen skole, og hvorfor Tylldalen skole oppleves
slik den gjør.
Å ha engasjement fra elever, ansatte, foreldre og foresatte er viktig. Å
oppleve det, beriker det å arbeide på Tylldalen skole.
Når skolen begynner til høsten vil det i løpet av de første ukene bli
kunngjort når årsmøtet i FAU er. Håper mange foreldre og foresatte
kommer.
Første skoledag neste skoleår er mandag 18.august.
God sommer!

Med hilsen

Morten Kroglund
Rektor

