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Informasjon fra Nattland oppveksttun

Foreldreundersøkelsen
Vi oppfordrer alle foreldre, både i skole og
barnehage, til å besvare
Foreldreundersøkelsen som ble sendt ut
tidligere i høst.
Foreldreundersøkelsen er
en nettbasert
spørreundersøkelse fra
Utdanningsdirektoratet. I
Foreldreundersøkelsen får foreldre si sin
mening om elevenes læring og trivsel, og
samarbeidet mellom hjem og
skole/barnehage. Hittil har 25 % besvart.
Fristen er 20. desember.

Trafikksikkerhet
Vi er nå inne i den
mørke årstiden og vi
oppfordrer alle våre
elever om å bruke
refleks på vei til
skolen. Vi ønsker at
sykler trilles ned
Skolebakken. For å
unngå farlige situasjoner er det viktig at
elever som blir kjørt til skolen settes av i
droppsonen i rundkjøringen ved
bussholdeplassen, og ikke i innkjøringene til
parkeringsplassene.

Olweussertifisering
Olweus
programmet er et
program mot
mobbing og antisosial adferd.
Oppveksttunet ble
sertifisert på nytt i
september 2021
og sertifiseringen
gjelder for 3 år til
2024. En sertifisering som Olweus-skole

November/desember 2021

innebærer en uavhengig gjennomgang og
vurdering av om skolen oppfyller Olweusstandard og kapittel 9a om psykososialt miljø
i Opplæringsloven, og at
kvalitetssikringssystemet er på plass.

Leseaksjon
2.-4.trinn har deltatt på
Norlis leseaksjon i høst.
Elevene har lest nesten
400 000 sider på 13 uker.
Leseaksjonen har bestått
av å lese selv, bli lest for
eller lydbok. Det har vært
stor motivasjon å
registrere sidene på Norli sin nettside og
sammenligne med andre skoler i landet.

Vennebenk
Utenfor 1. trinn står en
vennebenk. Her setter
elevene seg hvis de ikke
har noe å gjøre i friminuttet
og så blir de invitert med i
leken av dem som ser at
noen sitter der.

Solceller på taket
På taket på Nattland
oppveksttun er det nå
montert solceller. Det er
installert 248 m² med
solceller som det antas skal
produsere 81 103 kWh i
året. Solcelleanlegget er tilpasset
oppveksttunets strømforbruk. På sommeren
når produksjonen er høyest vil anlegget mest
sannsynlig dekke hele strømforbruket til
Nattland oppveksttun med solstrøm.

Barnehagen – ledige plasser
Nattland oppveksttun barnehage er en liten
to-avdelings barnehage som ligger i samme
bygg som skolen. Som spesialbarnehage for
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hørselshemmede barn har vi styrket
grunnbemanning, noe som kommer alle barn
til gode. Personalet er gode språkmodeller,
og er tett på alle barna. Det er for tiden ledige
plasser i barnehagen i oppveksttunet.

Basketstativ og uteområdet
Basketstativene som stod bak sidebygget ble
i sommer fjernet av byggeier etter klage på
støy fra naboer. Det jobbes nå med å få opp
et nytt stativ på nedsiden av skolen. Det skal
også settes opp et høyt gjerde for å hindre at
ballen går i
skogen. Det er
videre planlagt
et basketstativ i
området ved
flaggstangen.
Byggforvalter
ser på mulighet
for å etablere en minibinge for ballek bak
sidebygget. Det er planlagt at det skal komme
fotballspill og bordtennisbord til skolen. Etter
årsskiftet vil det også bli søkt om uværsskur
til skolen. Elever på 9. og 10. trinn får nå
tilgang til å være i amfiet i storefri.

Kultursamlinger

Luciafeiring
Mandag 13. desember markeres Luciadagen
med at 1. trinn går Luciatog på skolen.
Barnehagen inviterer foreldre til barn i
barnehagen til Luciamarkering på
ettermiddagen kl. 15-16. Vi regner med å
være i amfiet. Vi håper på en normal
Luciafeiring i år, der alle barn og foreldre fra
barnehagen kan delta.

Pepperkakeby
Barnehagen har invitert alle trinn og SFO til å
bidra til Nattland oppveksttun sin egen
pepperkakeby. Pepperkakebyen vil bli utstilt i
amfiet fra tirsdag 1. desember, og
barnehagens miljøråd (førskolebarna) skal
kåre en vinner 20.
desember. Det vil
være begrenset
med plass så vi kan
ikke motta bakst
laget hjemme.

Julegudstjeneste/julesamling utgår
Av smittevernhensyn har vi i dialog med FAU
og helsemyndigheter valgt å ikke arrangere
julegudstjeneste/julesamling i år.

Juleferien
Siste skoledag før juleferien er mandag 20.
desember. Denne dagen slutter skolen kl.
11.30. SFO har åpent fra 11.30-16.45. SFO
har i år 4 langdager i juleferien, 21.-23.
desember og 3. januar. SFO holder stengt
julaften og romjulen. Barnehagen har stengt
julaften og nyttårsaften. Første dag i
barnehagen etter nyttår er mandag 3. januar.
Skolen starter opp igjen tirsdag 4. januar.
Fredag 22. oktober arrangerte mellomtrinnet
kultursamling i amfiet. Tirsdag 9. november
hadde ungdomstrinnet kultursamling i amfiet.
Da var demokrati tema.

Hilsen
Kjetil Damm
Rektor

Juleverksted
I uke 48-50 blir det juleverksted på
de ulike avdelingene der kunst og
kreativitet står i fokus.

Personalet ved Nattland oppveksttun ønsker alle
en trivelig førjulstid!

