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Foreldre og foresatte

Informasjon våren 2016
Nå går det raskt mot innspurten for dette skoleåret. I løpet av et skoleår ønsker vi at elevene
skal få oppleve et innholdsrikt skoleår. Å ha et mangfold av aktiviteter mener vi er viktig for
læringen og for den enkelte sin trivsel. Våren innebærer også ulike aktiviteter og det kan være
vanskelig å holde oversikten da mye skjer også på andre områder. Her er en oversikt over
aktivitetene på slutten av dette skoleåret..
Aktiviteter våren 2016
Uke Dag
20
Torsdag 19.mai

21

Leirskole

Tirsdag 24.mai
Tirsdag 24.mai
Onsdag 25.mai
Hjemkomst
leirskole
22

Tirsdag 31.mai

24

Denne uken skal 6. og 7.trinn
være på leirskole sammen med
Morten og Kristin.
Dugnad ved gapahuken 1.5.trinn
SFO – neste års førsteklassinger
besøker SFO etter skoleslutt.
Sommerles for 3.-5.trinn på
Tynset fra 10.35-11.35
Elevene må hentes på Tynset

Annet
Send inn lapp for hvilken uke du
tror som passer for din familie. Se
slutten av dette skrivet.
Mer detaljert informasjon vil
komme.

Morten som er sjåfør skal reise
videre til konfirmasjon og ønsker at
elevene blir hentet på Tynset
Varighet er de tre første timene.
Fjerde trinn blir sammen med 5.7.trinn

Torsdag 2.juni
Onsdag 8.juni

Nye førstetrinns elever neste
skoleår besøker 1.3.trinn på
skolen.
Halv dag med engelsk for hele
skolen
SFO har sykkeltur til Idunn
Avslutning 7.trinn

Torsdag 9.juni

Friidrettsdag på Åkrestrømmen

Torsdag 9.juni

SFO har avslutning på
Kloppmyra
Matdag hvor Thai mat er i fokus. Ratee vil dele sine mattradisjoner
med alle på Tylldalen skole.

Torsdag 2.juni
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Innhold
Bygdekvinnelaget kommer for å
ferdigstille grønnsakshage.

Tirsdag 14.juni

Flere lærere skal avvikle eksamen i
uke 24. Derfor må vi sette
avslutningen tidligere enn før.
Mer detaljert informasjon vil
komme på ukeplanen.

Tirsdag 14.juni

Onsdag 15.juni
Fredag 17.juni

Skoleavslutning med elever og
foresatte med mulighet for
overnatting på Rivtjønna

Elever og foreldre er velkomne til å
markere avslutningen for skoleåret
og DKS dette skoleåret hvor
«friluftslivets år» har stått i fokus
Vi våkner opp og spiser. Elevene Regner med elevene kommer hjem
vil få en noe avkortet dag.
ca klokken 12.00.
Siste skoledag med tradisjonell
kanonballturnering arrangert av
elevrådet.

I år går det ut 8 elever fra 7.trinn som skal videre over til Tynset ungdomsskole. Vi ønsker de
lykke til videre. Neste skoleår vil ikke Ratee Wichayanetinai være tilknyttet skolen.
Jeg ønsker å takke for samarbeidet til alle foresatte, besteforeldre og andre som viser
engasjement rundt skolen. Hvert skoleår opplever vi mange som kommer for å være til stede
og bruke tid sammen med elevene. Det setter vi stor pris på. Å ha engasjerte støttegrupper
rundt skolen beriker det å vokse opp i Tylldalen og sammen skaper vi et godt oppvekstmiljø.
Neste skoleår
Neste skoleår ønsker vi fem nye elever inn på første trinn. Da begynner Tuva Brelin, Mari
Semmingsen Horten, Oskar Nilssen, Finnley Røe-Sankey og Ine Aasheim Torud. Da blir det
22 elever fordelt på trinnene:
1. trinn 5 elev.
2. trinn 1 elever
3. trinn 1 elever
4. trinn 2 elever
5. trinn 5 elever
6. trinn 2 elever
7. trinn 6 elever
Vi kommer til å arbeide i to team, hvor 1.-4.trinn er et team og 5.-7.trinn er det andre teamet.
Endring i fag- og timeplanfordelingen
Regjeringen lanserte i august 2015 en ny nasjonal realfagsstrategi. Målet er at flere barn og
unge skal mestre matematikk og naturfag. Det er opp til skoleeier om timene legges til 5., 6.
eller 7. trinn. Tylldalen skole fordeler dette likt på de tre trinnene. Det gjør at alle elevene vil
få likt antall timer i hvert fag i de tre årene de er på mellomtrinnet. Endringen er drøftet med
FAU og i Samarbeidsutvalget
Lærere:
1.-4.trinn Lærere knyttet til disse trinnene blir Ruth Elin, Lene og Anne Dorthea.
Kontaktlærer for trinnene er Anne Dorthea.
5.-7.trinn Signe og Torodd vil være kontaktlærere. I tillegg vil Kristin, Anne Dorthea, Morten
og Idunn være med på trinnene.

SFO
Det blir 7 elever som vil være tilknyttet SFO dette skoleåret. Åpningstider blir mandag,
tirsdag, torsdag og fredag om morgenen 7.30 til 8.15 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. Om det er elever i 1.-4.trinn som ønsker å
kjøpe ekstra dager, er det mulighet for det.

Annet:
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 22.august.
God sommer!

Med hilsen

Morten Kroglund
Rektor

Påmelding dugnad grønnsakshage
På foreldremøte i høst ble det bestemt at skolen skulle prøve ut et samarbeid med
Bygdekvinnelaget om å få til en grønnsakshage, og at foresatte hjelper ungene med å stelle
grønnsakene. Det vil komme mer informasjon om dette på slutten av skoleåret. Da vil det
komme en oversikt over hvem som blir kontaktperson i Bygdekvinnelaget og hvilke familier
som skal samarbeide med tilsyn av grønnsakshagen.
Sett kryss for uken du mener det passer best for din familie å følge opp:
For __________________________________(navn) passer det best å være med å stelle
grønnsakshagen uke (ranger gjerne to uker, hvor 1 er ditt første ønske)
Uke som passer best

28

29

30

31

Leveres inn til skolen innen 3.juni. Om det ikke kommer inn eget ønske, vil familien bli
plassert i en uke der det vil være behov.

