
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt informasjon fra Lyngdal ungdomsskole 

Til foreldre og foresatte. 

 

Elevenes tydelig og sterke budskap om at «alt blir bra igjen» har hjulpet oss alle gjennom 

koronatiden. 

 

« Alt blir bra» står det med store bokstaver i hallen på skolen. Dette er det elever som har laget og 

hengt opp midt i den tiden da koronapandemien var på det verste i Norge og i Lyngdal. 

 

I disse dager «gjenåpnes Norge» gradvis Dette oppleves fantastisk flott, men samtidig litt skummelt. 

Norge og vi alle er på vei til «at alt blir bra igjen». Elevenes utsagn, som alle elevene og ansatte kan 

se hver, lyser opp i hallen og minner oss  om håp og tro på at en gang blir det bra igjen. Nå er dette i 

ferd med å skje i vårt land. Takk til elevene for at dere skrev disse orden i hallen. 

 

 

 

Trygghet, Raushet, Respekt, Bli sett   

 



   
 

10 trinn. 

Er i ferd med å avslutte skoleåret. Standpunktkarakterer settes i nest e uke. Lærebøker og PCer  

skal leveres inn. Tur til dyreparken er planlagt til 17. juni under forutsetning at det blir endring i  

koronatiltakene i Kristiansand. Vi håper og tror at det blir tur. 😊  

Avslutningsfest for elevene blir i Lyngdal kulturhus mandag 21.juni. Viser til invitasjon som er sendt 

ut til alle elevene og foreldre/foresatte. Vi er veldig glad for at vi kan samles til en enkel høytidelig 

fest med utdeling av vitnemål , hilsener og andre innslag. Men ikke minst  takket alle vår flotte  

elever  for tre flotte å sammen på Lyngdal ungdomsskole. 

Invitasjon til avslutningsfesten: 

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

ledelse/ 

 

Siste skoledag 

Siste skoledag for elevene er tirsdag 22. juni. 

10. trinn får fri siden de har avslutningsfest på kvelden , mandag 21. 

på 8. og 9. trinn vil de siste skoledagene være preget av undervisning , både ute og inne, med ulike 

sosiale og faglige aktiviteter og læringsmål. 😊  

På 8. og 9. trinn 

Obligatorisk klassetur med overnatting for elevene på 8. trinn. 

Pga av  korona og gjeldende smittevernsregler , blir denne turen  gjennomført ved skolestart til 

høsten – i august/september. Rammen for disse turene finner dere i referatet fra SU/SMU møtet og 

på følgende lenke. 

https://www.lyngdal.kommune.no/contentassets/e51932eef02c45b3bf950b312f5facb5/turer-pa-8.-

trinn--fast-program--endelig..pdf 

Siste uke har elevene  vært opptatt av  årsprøver, ekskursjoner ute i naturen, kanoturer , dagsturer 

med klassen og vanlig undervisning i klasserommene m.m. 

Forrige uke gjennomførte 8. trinn «Lyngdalsuka». Viser her noen hyggelige situasjonsbilder fra 

«Lyngdalsuka». 
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SU/SMU møte. 

Onsdag 09.06. ble det avholdt SU/SMU møte. Innkallingen ble lagt ut på skolens hjemmeside. Her er 

lenke til referatet som ligger på hjemmesiden. 

https://lyngdal.kommune.no/contentassets/76cc7b85da2f440abf3fcd30c2223513/referat-fra-su-

smumote-onsdag-09.06.21.pdf 

Skolestart til høsten 

Skolestart for elevene er torsdag 19. august  

Viser til skoleruta for neste skoleår. 

https://www.lyngdal.kommune.no/contentassets/34b4df936e1346d8ba5e373b4facfd43/skolerute-

2021-2022-lyngdal-kommune-1.pdf 

Skoleår 2020-21 er snart historie.  

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for konstruktivt , positivt og godt samarbeid gjennom dette 

skoleåret som har vært meget spesialt og ikke minst veldig krevende for både elever og ansatte. 

Gjensidig respekt , god kommunikasjon og dialog mellom skole og hjem er veldig viktig. Være åpen, 

ærlig og tørre si fra om både positive og mindre positive hendelser er med på å skape trygghet og 

bygge tillit. Jeg er glad og stolt over å kunne si at skolen opplever at samarbeidet mellom skole og 

hjem er veldig bra. Dette må vi fortsette med å bygge enda sterkere og enda bedre til neste skoleår. 

Vi må sammen bygge en så god og trygg skole for alle elevene som det er mulig å få til både på det 

faglige, sosiale og på det praktiske området.  

 

Hele tiden og alltid er det elevens beste som er fokus og målet!  

 

Ønsker alle ei riktig god helg og en strålende fin sommer.😊 

Mvh Terje Litland 

fung. rektor. 
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