
   

 

Kjære foreldre/foresatte til elever på 10.trinn 

Det har vært mange forandringer underveis dette året. Vi har prøvd å planlegge, men plutselig skjer 

det noe som har gjort at ting har blitt endret.  

Nå er det ikke mange dager igjen, og vi håper virkelig at det vi nå planlegger vil kunne gjennomføres. 

Resten av denne uka, og mandag 14. er det klassene selv som planlegger. Noen dager blir på skolen 

og noen dager blir det tur ut i fint sommervær. 

Tirsdag 15.bruker vi til innlevering av bøker og rydding. Så er det årets store begivenhet på kvelden. 

En komité av elever og foreldre planlegger sommerfest i Epledalen kl. 18-23. Det er egen påmelding 

til dette som elevene styrer. 

Onsdag 16. kan de som har deltatt på tirsdagskvelden avspasere, altså ikke møte på skolen. 

Torsdag 17. håper vi fortsatt blir en turdag. Om det blir til Dyreparken i Kristiansand, eller andre 

steder kommer an på hvor mye de har lov å ha åpent der. Dette vet vi forhåpentligvis mer om etter 

den 13. 

Fredag 18. Klassene avtaler hva de bruker dagen til når vi ser hvordan været blir. 

Mandag 21. kl.9-11 skal politiet ha et opplegg i kulturhuset for hele trinnet. Etterpå skal alle levere 

inn pc-ene. Det må vi bruke litt tid på. Husk å sjekke at alt er i orden med den. 

Så har vi den glede å invitere til avslutningssamling i 

Lyngdal kulturhus mandag 21.06. ettermiddag/kveld. 

 På grunn av restriksjonene kan vi bare ha en klasse om gangen, men hver elev kan ha med 2 

foreldre/foresatte. 

10A  kl.17.00 

10B  kl.18.00 

10C  kl.19.00 

10D  kl.20.00 

Det blir en enkel høytidelighet med hilsener og andre innslag, men først og fremst blir det 

utdeling av vitnemål.  Etter dette er det sommerferie! 

Vi ønsker oss alle en god avslutning på årene ved Lyngdal Ungdomsskole. 

Lyngdal 09.06.21 

Med hilsen fra 10.trinn,  

Torbjørg Sandal, trinnleder. 



   
 


