
Til lærere ved Olderdalen skole! 

 

Velkommen til nytt skoleår! 

Da er det på tide å tenke på et nytt skoleår! Håper alle har hatt en nydelig sommer og er klare 
til dyst! Slik det ser ut nå ligger det an til å bli 67 elever ved Olderdalen skole til høsten. 25 av 
disse er ungdomsskoleelever og 42 er barneskoleelever. Dette året ønsker vi spesielt elever 
fra Trollvik skole velkommen som elever ved Olderdalen skole. Lærere på skolen fra start 
dette skoleåret er Marianne(ny), Beate, Eva Torill, Siw Helene(ny), Gunn Hilde, Knut, Daniel, 
Mona(ny), Merethe, John, Berit, Ståle, Gøril, Henning, Astrid, Rolf og Lise. Assistenter er Elin, 
Annveig, Guri og Odd Helge. Anette er godt i gang som inspektør og den nye rektoren Marita 
Takvannsbukt gleder seg til å begynne den 8. september. Det betyr at alle ansatte er på plass, 
men at vi må vente litt på den nye rektoren. I mellomtiden vil Elisabeth (oppvekstleder) 
fungere som rektor i kombinasjon med at Anette har 100% stilling som inspektør fram til den 
nye rektoren er kommet i siget. Vi starter opp med ny den nye læringsplattformen Skooler og 
kursing påbegynnes en av de første dagene etter skolestart. De nye PC-ene er klare og står og 
venter på dere på kontoret til Anette.  

Vi starter som avtalt med tre planleggingsdager før første skoledag. Det er satt av tid til 
skoleutvikling, informasjon, avklaringer og praktisk tilrettelegging slik at de første skoledagene 
blir så bra som mulig. Torsdag kl. 15.10 reiser vi med ferga og booker oss inn på Jegervatnet 
leirskole i Lyngen. Vi regner med å være tilbake i 15-tiden på fredag. Mer info om turen 
kommer onsdag. De av dere som har deltidsstillinger kan ta kontakt med Anette for å avtale 
hvilke dager dere skal delta.  

Her kommer en liten oversikt over planleggingsdager, fridager og andre planlagte aktiviteter 
denne høsten: 

• 16., 17. og 18. august: Planleggingsdager 
• 21.8: Første skoledag 
• Uke 35: Leirskole Jegervannet 
• Uke 37-39: Nasjonale prøver 8.-9 klasse 
• Uke 42-44: Nasjonale prøver 5. klasse 
• 5.10 og 6.10: Fridager/høstferie 
• 20.-21.11 Planlegging; arbeid med UIU 
• Uke 49-50: Mørketidsprosjekt? 
• Elevundersøkelse 7. og 10. klasse i oktober/november 
• Opplæring i læringsplattformen skooler kommer som skype-kurs. Endelige datoer er ikke 

avtalt. http://www.skooler.com/no/  

 

http://www.skooler.com/no/


Program for planleggingsdagene 

16.8 på Olderdalen skole/personalrom 

08.00-08.30 Velkommen til nytt skoleår! (presentasjon, info, kaffe) 

08.30-09.15: Div. info: Timeplaner, organisering, felles rutiner, læringsmiljø mm 

09.30 -11.30: Team arbeid: Halvårskalender, valg av DKS kontakt, SU, elevråd, kaffekasse mm 

11.30-12.00: Lunsj. Ta med matpakke 

12.00-14.00: Samkjøring av fagplaner/ bestilling av skolebøker/  

                       Utviklingsgruppa har møte  

 14.00 -15.00: Avklaring plan ang. personaltur til Lyngen  

                         Oppsummering/avklaringer 

 

17.8 på Olderdalen skole/personalrom 

08.00-11.30: Teamarbeid (planlegging av leirskole mm) 

11.30-12.00: Lunsj. Ta med matpakke 

12.00-15.00: Eget arbeid, klargjøring av klasserom(inkl. pauser) 

 

18.8: Tur til Jegervannet leirskole. Avreise skjer dagen før med ferge kl 15.10 

Foreløpig innhold av oppholdet: 

- Hva vil vi videre med UIU? 

- Hvordan skal alle løfte skolen sammen? 

- Eierforhold til skolen 

- Relasjon til elever/ansatte/foresatte 

 

Med vennlig hilsen 

Anette og Elisabeth 

 

Tlf. 777 19 272/77719219 

 


