
   
 

 

 

 

 

 

Litt informasjon fra Lyngdal ungdomsskole 

Til foreldre og foresatte. 

 

Denne skoleuka har kun vart fire dager, men det har vært full aktivitet på alle trinn og ikke minst så 

er viktige bestemmelser tatt, spesialt for 10. trinn. 

 

10. trinn: 

Så ble det bestemt at det ikke ble noe «Norgestur»  for elevene på 10. trinn. Begrunnelsen var  at det 

er stor usikkerhet vedr. smittesituasjonen rundt om i landet . At det ikke ble noe tur er veldig trist og 

leit for både elever, foreldre/foresatte og ansatte som har forberedt denne turen i lang tid. Det har 

også vært en belastningen å leve i den usikkerheten om  det ble tur eller ikke. Som et lite  «plaster på 

såret» , er det nå bestemt og godkjent at elevene på 10. trinn planlegger å gjennomføre en 

heldagstur til Dyreparken i Kristiansand på torsdag 17. juni. 😊  

Målet er at alle elevene og ansatte opplever en nydelig, gøy og hyggelig sommerdag sammen i 

flotte og inspirerende omgivelser.  Dette fortjener de virkelig! 

Vi kommer tilbake med mer informasjon vedr. turen til Dyreparken. 

Noen elever på 10. trinn er også i gang med å planlegge en felles avslutningsfest. Tirsdag 15. juni  er 

satt av , men dette er enda usikkert. Det kommer an på om elevene  sammen med 

foreldrekontaktene klarer å få til et slikt arrangement på relativt kort tid. Men det hadde vært veldig 

flott om elevene fikk «sin egen avslutningsfest». Torbjørg Sandal (trinnleder på 10. trinn)  har vært i 

kontakt med noen elever og hjulpet og veiledet dem. Det er viktig at foreldrekontaktene samarbeider 

med elevene om bl.a  lokaler, program ol for å få til en ønsket avslutningsfest for elevene. 

Eksamen: 

Tidligere i vår ble skriftlig eksamen avlyst. Regjeringen bestemte at muntlig eksamen skulle 

gjennomføres. Elevene på 10. trinn har vær gjennom en prøvemuntlig og alle har vært innstilt på at 

de skulle opp til muntlig eksamen 10. og 11. juni. I denne uka bestemte kunnskaps- og 

integreringsminister Guri Melby at årets muntlig eksamen på ungdomsskolen skal avlyses. 

Det blir nå vanlige skoledager fram til skolen slutter 22. juni – men med rom for at klassene/trinnene 

kan ta f.eks  dagsturer ute i nærområdet. Juni kan være en sommermåned med mye flott og varmt 

vær, og da kan det være fint å variere med å ha for eksempel undervisning ute i naturen 😊  

 

 

 

Trygghet, Raushet, Respekt, Bli sett   

 



   
Skoleavslutning og utdeling av vitnemål. 

Vi planlegger å ha skoleavslutning for elevene med utdeling av vitnemål , mandag 21. juni. 

Skolen er fortsatt på gult nivå og vi planlegger skoleavslutningen ut fra dette. Det vil si at vi ikke kan 

samle alle foreldrene og elevene sammen inne på skolen. Hvordan vi gjør dette , må vi komme 

tilbake til senere.  

Vi håper veldig at vi kan få muligheten til å samle både  foreldre og elever inne  på skolen , men dette 

kan ikke bestemmes enda. 

Lyngdalsuka på 8. trinn. 

Elevene på 8. trinn har vært i full aktivitet hele uka og  opplevd mange nye og annerledes 

læringssituasjoner. De har f.es. har besøk av både ordføreren , havnesjefen og fagdag ved 

Øygårdsvannet , gårdsbesøk pluss mye mer. I tillegg skal eleven levere inn et arbeidshefte de har 

laget.  Vi håper at elevene har lært mye , blitt bedre kjent med kommunen og hatt en fin opplevelse 

av dette prosjektet.  

 

Prosjekt 2. verdenskrig på 9. trinn. 

Prosjekt 2. verdenskrig på 9. trinn varer over 3 uker. Elevene er nå inne i  andre uke og de arbeider 

både individuelt og i grupper med dette.  

2. verdenskrig er et viktig og spennende  tema som engasjerer elevene og som det finnes mye lokalt, 

nasjonalt og globalt lærestoff om. Det er gøy å se hvordan elevene tar dette på alvor og gjøre en 

kjempe bra jobb. 😊   

 

Fra elevrådet: 

Tilbakemelding fra elevrådet 27.05 er at alle klassene jobber generelt bra med  TRYGGHET knyttet til 

klassemiljøarbeid.. Det kom også fram fra enkelte tillitsvalgte at det kan arbeides enda mer med 

verdier og klassemiljø i klassene.  Så vi fortsetter å arbeide systematisk og kontinuerlig med et trygt 

og godt klassemiljø  for alle elevene. 

 

FAU. 

Referat fra FAU møte 05. mai ligger på skolens  hjemmeside.  Viser til følgende lenke: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/lyngdal-ungdomsskole/utvalg/fau/ 

 

Rusforebyggende informasjon i skolen. 

I juni får alle trinn besøk av politi og SLT koordinator Camilla Buch Vidringstad. Tema er 

rusforebyggende informasjon i skolen. Politiet arbeider  i samarbeide med SLT koordinator og skolen 

om å lage et fast årlig opplegg som skal gjennomføres på alle trinn i ungdomsskolen der tematikken 

er forebyggende informasjon. I denne forbindelse vil informasjonsfilmen som Helsedirektoratet har 

lansert, spilles av for elevene. Denne informasjonsfilmen blir også vist i klassene. Sender den herved 

med som en link slik at dere kan se den om dere ønsker og snakke med deres barn om den.  Jeg synes 

den er  informativ og lærerik og stoffet blir presentert på en  flott og «klok» måte. 

https://weedensenteret.no/ 

Dette informasjonsskrivet finner du på skolens hjemmeside under fanene:  «Aktuelt» og «ledelse». 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/lyngdal-ungdomsskole/aktuelt/skolens-

ledelse/ 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/lyngdal-ungdomsskole/utvalg/fau/
https://weedensenteret.no/
https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/lyngdal-ungdomsskole/aktuelt/skolens-ledelse/
https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/lyngdal-ungdomsskole/aktuelt/skolens-ledelse/


   
 

 

Ønsker alle ei riktig god helg 😊 

Mvh Terje Litland 

fung. rektor. 


