August
2015

SKOLEBREV NR.1 -VELKOMMEN TIL SKOLEN HØSTEN 2015

Velkommen til Åmot ungdomsskole

Skolen ønsker alle elever velkommen til skolestart.
Vi som jobber på skolen gleder oss til du skal begynne i 10.trinn.
Kontaktlærer 10A: Kristine Gaarder - Iversen
Kontaktlærer 10B: Olav Skjæret
Teamleder: Gry B. E. Nyberg

Elevene møter:

Hva skolen forventer av hjemmet:

Mandag 17/8 kl. 08.25
Gymsalen ved Åmot ungdomsskole

Plan for den første uka:
Mandag:
Oppstart, regler, timeplan og utdeling av bøker.
Vi følger timeplanen etter lunsj og resten av uka.

Annet:
Minner om at pass, helsetrygdekort og
reiseforsikring må være i orden til Hvite Busserturen. Ta med kopi av dette på skolen 1. uka etter
ferien.
Ta også med karakterutskriften med underskrift
og lever til kontaktlærer.

Samarbeid mellom hjem og skole.
Skolen skal støtte hjemmet i oppdragelsen av en
ny generasjon og forberede de unge på oppgaver i
samfunnet. Foreldrene/ de foresatte har
hovedansvaret for oppdragelen av sine egne barn
og må derfor ha et medansvar i skolen.”
(J. f. Kunnskapsløftet)

Tlf: 48 88 43 82

www.amot.gs.hm.no

Skolen forventer av foresatte:
Du deltar aktivt i samarbeidet om eget barn.
Eleven møter uthvilt og presis til skolestart, har
egnede klær for den aktivitet som eleven skal
delta i og har tilgang på tilstrekkelig mat og
drikke.
Du holder deg orientert om de skriv og den
informasjonen skolen gir.
Du deltar på foreldremøter og konferanser.
Du tar opp uklarheter og spørsmål direkte med
skolen og deltar konstruktivt i samarbeid og
utviklingen av skolen.
Følger opp og bistår barnet med skolearbeid.
Følger opp barnets sosiale utvikling og tar aktivt
del i bekjempelse av mobbing.
Skolens reglement for orden og oppførsel
overholdes.

Skolens hjemmeside:
På skolens hjemmeside kan du finne mye nyttig
informasjon om skolen.
Adresse: www.amot.gs.hm.no

Foreldremøte:
Når: Onsdag 19. august, kl. 18.00- ca. 19.30
Sted: Åmot ungdomsskole, kantina
Saker: Hvite Busser-turen, valg, viktige datoer
dette skoleåret, fravær.
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