
   
Til foreldre og foresatte. 

Informasjon fra fung. Rektor. 

 Viser til informasjonsbrev som ble sendt ut i går vedr. at en elev i 10c er smittet av korona. Dette gjør at alle 

elevene i 10 c er i karantene til 2. test ( fredag 07.05.)   på elev som er smittet er konstatert negativ. 

 

Elevene har i dag hatt hjemmeundervisning. Håper dette har fungert  bra og at elevene har opplevd en god og 

lærerik skoledag på teams.  

Lyngdal ungdomsskole er fortsatt på gult nivå. Vi har ikke , per nå,  mottatt noen nye meldinger om smitte 

blant elevene på skolen. 

 

Vi avslutter hjemmeundervisningen for alle elevene bortsett fra elever i 10c.  

Elevene kommer på skolen torsdag 06.05. som  normalt..   

10c skal ha hjemmeundervisning på teams. Elevene i 10c  følger timeplanen. 

 

Vi ser fram til å møte elevene igjen på skolen  i morgen. 😊 (ikke 10 c ☹) 

Så ønsker vi alle elevene og ansatte i 10c ,som må sitte i karantene et par dager til , lykke til 😊    

 

Litt diverse informasjon: 

 

I går kveld , før jeg fikk melding om koronasmitte på Lyngdal ungdomsskole,  hadde jeg skrevet et 

informasjonsskriv som jeg skulle sende ut til dere. Dette ble naturlig nok ikke sendt ut i går kveld. 

 

Brevet ligger på skolens hjemmeside. Men sender det også ut  nå. 

 

Jeg vil understreke at dersom dere hører eller leser om at elever på ungdomsskolen skulle være smittet av 

koronaviruset, ta kontakt med skolen slik at dere kan få bekrefter eller avkreftet evt. rykter.  

Undertegnede forholder seg til den informasjonen som kommunelegen og kriseteamet i Lyngdal  til enhver tid 

gir. 

Jeg kontakter alltid kommunelegen dersom jeg får informasjon fra f.eks. foreldre, foresatte   om at det skal 

være smittede elever på skolen.  

Dersom jeg får melding fra kommunelegen om at det er smittede elever på skolen , vil det bli satt i gang 

tiltak i samarbeid med kommunelegen og elever, foreldre og foresatte vil umiddelbart bli informert.  

 

På 10. trinn er det ganske så travle tider. Årsprøver, muntlig eksamen, skoletur , m.m.  

Det er også sendt ut egen informasjon  om det som skal skje på 10. trinn fram til skoleslutt. Denne 

informasjonen er også lagt ut på skolen sin hjemmeside. 

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

informasjon-fra-trinnene/ 

8.tinn  har planlagt tur til Skrelia, men den måtte dessverre utsettes til 19. mai. 

I denne uka har 9.trinn  besøk av Agder Energi og får en spennende og annerledes undervisning om bla. Energi. 

 

Det er FAU møte i kveld på teams. . Innkalling og referat er lagt ut på skolens hjemmeside. 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/lyngdal-ungdomsskole/utvalg/fau/ 
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Til bakemelding fra Statsforvalteren på oppfølging av tilsyn. 
 
 Vi har nå mottatt offisiell tilbakemelding fra Statsforvalteren på oppfølging av tilsyn. Dere kan lese det  på 
skolens hjemmeside og lese tilbakemeldingen: 
https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/lyngdal-ungdomsskole/aktuelt/skolens-ledelse/ 
 
Absolutt verd å lese. Jeg vil rose og takke  alle ansatte , elever , tillitsvalgte, verneombud, og FAU  for godt 
samarbeid, grundig og god jobbing, engasjement, tålmodighet   og ikke minst for viktige og "tøffe" diskusjoner 
underveis. Det godt å få gode tilbakemeldinger fra Statsforvalteren  om at  den  jobben vi nå gjør på Lyngdal 
ungdomsskole  er ihht  Opplæringsloven: 
 
"Vi konstaterer at skolen har 

 • planlagt og systematisert hvordan det skal jobbes med elev- og foreldremedvirkning i   
    skolemiljøarbeidet   

• iverksatt kompetanseheving blant ansatte 

• jobbet systematisk med å utvikle og implementere felles verdier i skolen 

• tatt i bruk forbedringssirkelen for planlagte tiltak 

• utarbeidet forslag til nytt ordensreglement og vil praktisere det i lys av skolens verdisyn Skolens «verdiord» er 
TRYGGHET, RAUSHET, RESPEKT OG BLI SETT. Vi synes dette er fine ord.   
Vi takker for redegjørelsen og ønsker skolen og kommunen lykke til med det videre arbeidet. " 
 
Dette gir oss støtte , oppbakking og optimisme på at det arbeidet vi sammen gjør er positivt, riktig og skal 

fortsette med full styrke. 😊  
 
05.05.21 
Mvh Terje Litland 
fung. rektor 
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