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Foresatte Tylldalen skole
Informasjon Tylldalen skole jula 2020
Det nærmer seg juleferie for elever, foresatte og vi som arbeider på skolen. I den anledningen
ønsker jeg å komme med et lite informasjonsskriv.
Covid-19
Selv om situasjonen for Norge har vært spesiell på grunn av Covid-19 situasjonen har skolens
tiltak vært mest rettet mot hygiene, og vært av forebyggende art. Tylldalen skole har drevet
opp imot en normalisert drift uten spesielle tiltak mot organiseringen av elever. Skolen holder
seg informert om nasjonale og lokale tiltak og vurderer hele tiden hvordan dette vil omfatte
vår skole.
Leselyst i ferien
Nå som elevene har fri fra skolen skal tiden benyttes til lek og andre lystbetonte aktiviteter. Vi
som arbeider på skolen, vet at det er nyttig for egen læring hvis ungene jevnlig vedlikeholder
lesingen i ferietid. All lesing er god lesing! Det kan være selvvalgte bøker og annen litteratur
(blader og magasiner).
Skolens bemanning opp mot jul
I løpet av slutten av høstperioden har Eli og Idunn gått av med pensjon. For Eli har Marthe
Aas begynt som renholder. I perioden frem til jul har vi måttet finne ulike personer for å få
dekt opp assistentstillingen, og tilbudet med SFO. En ekstra takk til Idunn, Aud Elin, Solvår
og Tonje som har hjulpet oss. Dette har gått fint, og jeg ser at ungene har blitt godt ivaretatt i
perioden. Tirsdag 5.januar er Vigdis Fiskvik på plass som assistent og ansvarlig for SFO. Vi
ønsker henne velkommen, og jeg vet hun gleder seg til å være sammen med ungene deres.
Hjem-skole samarbeid
Skolen skal ha et tett samarbeid med foresatte, og dette blir imøtekommet ved at rektor
jevnlig har møte med styret i FAU. Her drøftes og informeres det om skolens miljø, skolens-,
planer, budsjett og andre ting som vedrører skolen. Foresatte som ønsker å få søkelys på noe,
kan selv ta kontakt med rektor eller kontakt med andre i styret for SFO. Styret i SFO består av
Anette (leder), Ronny (nestleder) og Guri (sekretær).
Informasjon om kommunens utredning om synkende elevtall i kommunen
En ting som opptar kommunens administrasjon og som oppvekstkomitéen arbeider med, er
hvordan kommunen skal håndtere at antall elever i kommunen kommer til å synke.
Prognosene de neste seks årene for kommunen, er at antall elever vil reduseres fra ca 740 til
ca 600 elever. Et slikt fall i antall elever vil redusere kommunens inntekter. Hvordan
kommunen kommer til å håndtere dette, er til utredning.

En anslår at oppvekstkomitéen vil komme med sin utredning i løpet av mars
/april. Utredningen vil danne grunnlaget for hvordan politikerne vil arbeide videre med
utfordringen. Rektor, FAU og skolens Samarbeidsutvalg vil følge prosessen tett, og foresatte
oppfordres til å holde seg orientert når det kommer i media. Tylldalen skole er nå den eneste
skolen i kommunen som har stigende elevprognoser.

Takk til alle foresatte som hadde mulighet til å være til stede når elevene presenterte
prosjektet om Aukrust. Det var veldig fint å se at alle ungene hadde minst en foresatt til stede.
Det betyr mye for elevene å få vist frem eget arbeid til andre, og ikke minst til egne foresatte.

Ønsker alle en god jul og et godt nytt år!
Med hilsen

Morten Kroglund
Rektor

