
   
 

Trygghet , Raushet, Bli sett  , Respekt 

 

Til foreldre og foresatte. 

Litt informasjon fra Lyngdal ungdomsskole. 

 

8. trinn på tur til Skrelia: Naturopplevelse, hygge,  avslapping og læring 😊 

 

 

Hallo. 

Takk fra alle ansatte på Lyngdal ungdomsskole. 

Vi ønsker å si takk til alle foreldre, foresatte og ikke minst til alle elevene for godt samarbeid og for 

den utholdenheten dere har vist og fortsatt viser i å følge retningslinjene for smittevern som gjelder 

både kommunalt og nasjonalt. 

Det er mange regler og anbefalinger å forholde seg til og dette kan være både vanskelig , slitsomt og 

krevende å følge.  Men takket være denne fantastiske innsatsen og lojaliteten fra dere alle  til å følge 

de nasjonale rådene og retningslinjene , kan vi  glede oss over at antall smittede personer i Lyngdal 

og i Norge er på retur.  

På lyngdal ungdomsskole er det ingen registrerte personer som er smittet. Elevene er generelt sett 

fantastisk flinke til å overholde smittevernsreglene som fortsatt er på gult nivå. 

 

Siste nytt fra regjeringen  vedr. koronatiltak i skolen, fredag 21.05: 

«Fra 27. mai kan lokale smittevernmyndigheter vurdere om skoler i områder med lite smitte kan gå til 

grønt nivå i trafikklysmodellen. Fra samme tidspunkt oppheves et nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå, og 

kommunene må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig.» 

 

Vi avventer mer informasjon fra kriseteamet i Lyngdal. Men gledelig at det ser ut til å kunne  bli lettelser. 

Men vi må samtidig ha planene klare for å skifte til ulike «trafikklys nivå». 

Vi er fortsatt på Gult nivå inntil videre. 

 



   
Tur til Skrelia for elevene på 8. trinn.: 

I denne uka har 8. trinn vært på tur til Skrelia. Tilbakemeldingene fra både elever og ansatte er bare 

positive og hyggelige.  Turen var godt forberedt både faglig, sosialt, praktisk og ikke minst   

sikkerhetsmessig. Logistikken fungerte  utmerket. En flott dag og en flott naturopplevelse for både 

elever, ansatte og foreldre som var med.   

Takk til alle foreldre som stilte opp med kjøring slik at denne turen ble mulig å gjennomføre. Skrelia 

er Lyngdals svar på «Høyfjellet» - Sterkt anbefalt et  besøk 😊  

Se bilder fra turen: 

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

informasjon-fra-trinnene/ 

«Lyngdalsuka» – et annerledes og spennende opplegg for elevene på 8. trinn. 

Etter denne langhelga begynner Lyngdalsuka (uke 21). Vi tror dette blir en annerledes og spennende 

uke (4 dager) for elevene. Tirsdag, onsdag og torsdag blir helt forskjellig fra vanlig timeplan og halve 

fredagen blir Lyngdalsuke og halve fredagen forberedelse til mattetentamen i uke 22. Vi har lagt ut 

på Teams for elevene både Lyngdalsuke-timeplan og en beskrivelse av Øygårdsvannsturen. 

Øygårdsvannsturen blir en fottur (tilsammen 5 timer), mens vi baserer oss på at elevene sykler (MÅ 

HA HJELM) til de ulike besøkene her nede i Lyngdal (gården/kufjøset KVS, Klokkergården og Lyngdal 

kirke). Vi håper på en flott og lærerik uke for elevene der målet er å bli kjent med nærområdene sine 

og lære om geografi, historie, næringsliv og kultur m.m. i Lyngdal.  

Ellers har denne uka vært fylt med forberedelsesdager , årsprøver og vanlige skoledager for elevene 

på 9. og 10. trinn. 10. trinn er også travelt opptatt med å forberede seg til muntlig eksamen som skal 

foregå 10. og 11. juni. Vi ønsker alle eleven lykke til med skolearbeidet i hektiske avslutningsdager 

fram til skoleslutt 22. juni. 

Mer informasjon om 9. trinn finner dere på skolens hjemmeside.  

se : https://www.lyngdal.kommune.no/contentassets/66215689c2d34197a6c0b188e234d742/til-

foresatte-pa-9.-trinn--varen-2021.docx.pdf 

 

Med denne lille informasjonsbiten , ønsker vi dere alle en riktig god pinsehelg. 

 

Lyngdal ugs. 21.05. 

Mvh  Terje Litland 

fung rektor 
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