VIRKSOMHETSKALENDER FOR KLASSE- OG SKOLELEDELSE VED
NAMDALSEID SKOLE 2010 - 2011
Kalenderen er veiledende og har som mål å skape en sammenhengende og forutsigbar struktur
for klasse-, trinn- og skoleledelse v/Namdalseid skole.
Kalenderen er fortløpende under revisjon, og alle har et gjensidig ansvar for å melde behov for
endringer og/eller kompletteringer.
Når - ca
uke

Hva - når

Formål - innhold

Ansvarlig, deltaker

32
09.08. –
13.08.

Administrativ planlegging

Planlegging av skoleåret 2010/2011

Admin

Skolefritidsordningen (SFO)
åpner mandag 02.08. kl. 06:45

SFO har åpningstid fra 01.08., i høst- og vinterferien, på planleggingsdager og
fram til 30.06. i tidsrommet 06:45-17:00. NB! I ferier kan SFO-tilbudet bli lagt
til Vangstunet.

Admin

33
16.08. –
20.08.

Språkprosjektet:.
Lokal planleggingsdag mandag
16.08

Presentasjon av nye medarbeidere. Gjennomgang av timeplaner,
inspeksjonsplaner, skolestartperm, virksomhetskalender m.m. Gjensidig
informasjon.
Årsplanlegging.
Fellesplanlegging på klasse- og trinn-nivå.

Adm., rådgiver oppvekst,
Bredtvet k-senter.
Admin

Kommunal planleggingsdag
tirsdag 17.08

Kommunal planleggingsdag sammen med Statland skole og Vangstunet b.hage
i gymsalen. Tema: Lokalt språkprosjekt i samarbeid med Bredtvet
kompetansesenter. Se eget program for dagen.

Skolestart/første skoledag
onsdag 18.08.

2. – 10. trinn møter kl. 08.30. Vi ønsker velkommen til felles oppstart i
Admin
gymsalen med presentasjon av ansatte og nye elever.
1. trinn møter kl. 11.30. Oppstart på SFO/kl. rom Eget brev til alle skolestartere

34
23.08. –
27.08.

Elev- og klasseråd

Konstituering av elevråd på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Skriftlig melding om
valg til rektor.

Elevrådskontakter

Møte med skoleruteinnehavere
fredag 27.08. kl. 12.30-14.00.

Orientere om skolerute, skoleskyssopplegg, skolebussen som en del av
skoledagen, gjensidig informasjon m.m.

Admin

Partallsuke =

Pedagogisk Utvalg Namdalseid
skole (PUNS) torsdag 26.08.

Pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid, samt koordinering av trinnarbeid
for ukene 35-38.

Adm., trinnledere

frionsdag
1.-7. trinn
35
30.08. –
03.09.

36
06.09. –
10.09.
Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn

Klasseforeldremøter/
Trinnforeldremøter

Jfr. veiledende momentliste for klasseforeldremøter

Kontaktlærer, klassekontakter

Orddiktater i uke 35

20-ordsdiktater for 3. – 7. trinn i uke 35

Individuelle
opplæringslæreplaner (IOP)

IOP/§ 5.1-planer leveres rektor i løpet av uke 37.

Kontaktlærere, faglærer.
Spes.ped. koord.
Kontaktlærer/spes.pedlærer,
rektor, spes.ped. koord.

Forum for klassekontakter
torsdag 02.09. kl. 19.00.

Orientering til nye klassekontakter. Diverse strukturer. Klassekontaktperm.
Forslag på tema til oppfølging på klasseforeldremøter. Planlegging.
Konstituering av FAU.

Adm.

Klasseforeldremøter/
Trinnforeldremøter

Jfr. veiledende momentliste for klasseforeldremøter

Kontaktlærer, klassekontakter

Carlstentest i uke 36
Kartleggingsprøver

Alle elevene skal testes høst og vår, resultatene skal arkiveres og informeres
om til foreldrene. Testen er enkel å bruke og fin å bruke for å vise den enkeltes
progresjon både i lesehastighet og rettskriving.

Kontaktlærere, faglærer.
Spes.ped. koord.
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37
13.09. –
17.09.

DKS torsdag 16.09.kl.13.00

”A Taste Of What`s To Come”. Musikk. 8. -10.

DKS i NT, adm., elevråd

Nasjonale prøver tirsdag 14.
september.

Nasjonal prøve i lesing på norsk, 5., 8. og 9.trinn (papirprøver)

Admin, kontaktlærer/faglærer

Klasseforeldremøter/
Trinnforeldremøter

Jfr. veiledende momentliste for klasseforeldremøter

Kontaktlærer, klassekontakter

Ansvarsgruppemøter

Første runde med ansvarsgruppemøter skoleåret 2010/2011. Omsorg
Namdalseid kaller inn til møte. Andre møterunde går i mars 2011.

Omsorg Namdalseid

Forskningskampanjen 2010
varer i 3 uker, fra 13.
september til 1. oktober (uke
37-39).

2010 er året for biologisk mangfold. Hjelp forskerne med kartlegging av
Meitemarken. Les mer på www.miljolare.no

38
20.09. –
24.09.

Ekstra skoleonsdag for 5. – 7.
trinn - onsdag 22. september.

5. – 7. trinn skal ha 5 ekstra skoledager på grunn av timetallsøkning og faget
fysisk aktivitet. Dagene fordeles med 2 dager før jul og 3 dager etter jul.

Partallsuke =
frionsdag
1.-4. trinn

FAU-møte onsdag 22.
september kl. 19.30.

FAU har konstituerende møte på personalrommet

Nasjonale prøver 20.-24.
september

Nasjonal prøve i engelsk på 5. årstrinn (elektronisk prøve) – reserveuke uke 39

NB!
EKSTRA
SKOLEONSDAG
5.-7. trinn

Klasseforeldremøter/
trinnforeldremøter
Pedagogisk Utvalg Namdalseid
skole (PUNS) torsdag 23.09.

Jfr. veiledende momentliste for klasseforeldremøter
Pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid, samt koordinering av trinnarbeid
for ukene 39-41.

Admin, kontaktlærere
Admin

Admin, kontaktlærer, faglærer

Kontaktlærer, klassekontakter
Adm., trinnledere
Trinn

3

39
27.09. –
01.10.

40
04.10. –
08.10.

Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn
41
11.10. –
15.10.

Nasjonale prøver 27.september
-1.oktober.

Nasjonal prøve i engelsk, 8.trinn.(Elektronisk prøve) – reserveuke uke 40 el. 41

Admin, kontaktlærer, faglærer

Klasseforeldremøter/
trinnforeldremøter

Jfr. veiledende momentliste for klasseforeldremøter

Kontaktlære. klassekontakter

Overføringsmøte I med
Vangstunet b.hage om
skolestartere 2011/2012,
onsdag 29. september.

Møte med Vangstunet b.hage om neste års skolestartere vedr. ressursbehov
m.m.

Rektor, styrer, kontaktlærer,
spes.ped. koord.

Den europeiske språkdagen –
26.09.10

Europarådet har besluttet å gjøre 26. september til årlig språkdag i Europa.
Les mer på www.ecml.at/edl/

Kontaktlærer, faglærer

Verdensdagen for psykisk helse
er søndag 10. oktober 2010.

Søndag 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er
”gå for åpenhet” Les mer på mentalhelse.no

Alle

MOT – 8. klasse

Ta egne valg

MOT-ansv. og politiet

Rådgivernettverk tirsdag 05.10.

Rådgivernettverket for INR/ MNR .
Sted. Grong videregående skole

INR/MNR

Den nasjonale refleksdagen er
torsdag 14. oktober.

Den nasjonale refleksdagen er torsdag 14. oktober. FAU skal i følge sosial
læreplan arrangere en refleksdemonstrasjon i løpet av høsten. Les mer på
refleksdagens egen nettside www.blisett.no

Admin/FAU

Pedagogisk Utvalg Namdalseid
skole (PUNS) torsdag 14.10.

Pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid, samt koordinering av trinnarbeid
for ukene 43-46.

Adm., trinnledere

Internasjonal Uke 11. - 22.
oktober

Internasjonal uke er ODs informasjonskampanje i forkant av selve OD-dagen i
perioden 11.-22. oktober.

Elevråd, elevrådskontakt, utrinn
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42
18.10. –
22.10.
Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn
43
25.10. –
29.10.

Høstferie i uke 42
18.10 – 22.10
FN-dagen søndag 24.10.

Høstferien er i år igjen 1 uke
FN-dagen markeres med flaggheising

Alle
Kommunen

TV-aksjonen 24.10.

Årets innsamlingsaksjon er tildelt Flyktningehjelpen og temaet er ”På flukt fra
krig”. Egne undervisningsopplegg for 1.-4. og 5.-7. trinn.

S- og m-trinnet

Nasjonal prøve i regning 25. –
29. oktober

Nasjonal prøve i regning på 5. trinn (elektronisk prøve)

Admin, kontaktlærer, faglærer

Nasjonal prøve i regning 25.
oktober – 05. november

Nasjonal prøve i regning på 8. og 9. trinn (elektronisk prøve) – reserveuke uke
45

Admin, kontaktlærer, faglærer

Den kulturelle skolesekken
(DKS) torsdag 28. oktober

Sagvika, Statland – en tidsreise (kulturarv) – 8. – 9. trinn

Kultur v/HFO og Statland
skole

NLA, opplæring i HLR, uke 44.

Felles opplæringsuke i uke 44 med MiniAnne, Norsk Luftambulanses
opplæringspakke i HLR for 7. klassinger. Se også www.forstehjelpiskolen.no

Kontaktlærere

OD-dagen torsdag 28. oktober

OD-kampanjen 2010 skal gå til ungdom i slumstrøk i seks brasilianske storbyer. Elevråd, elevrådskontakt, uGjennom OD-kampanjen skal de få bedre utdanning og muligheten til å påvirke trinn
hvordan byen deres skal være. Les mer på www.od.no

Foreldresamtaler (høst)

Gjensidig informasjon, vurdering og veiledning mellom skole og heim.
Statusrapport for enkeltelever, klassen og undervisningen.

Ledersamtale (høst)

Samtale mellom rektor og kontaktlærer med statusrapport for enkeltelever,
klassen og undervisningen.
Evaluering og behovsavklaring. Tilbakemelding fra foreldresamtaler

Bassengåpning mandag 25.
oktober.

Åpning av bassenget med skolesvømming og folkebading.

Rektor, kontaktlærere
Eiendom og tekn, Røde Kors

Rådgiver

Todagers samling 27. – 28. oktober

Rådgiver

Kontaktlærer, faglærer,
foresatte

5

44
01.11. –
05.11.

Nasjonal prøve i regning 25.
oktober – 05. november

Nasjonal prøve i regning på 8. og 9. trinn (elektronisk prøve) – reserveuke uke
45

Admin, kontaktlærer, faglærer

Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn

Foreldresamtaler (høst)

Gjensidig informasjon, vurdering og veiledning mellom skole og heim.
Statusrapport for enkeltelever, klassen og undervisningen.

Kontaktlærer, faglærer,
foresatte.

Ledersamtale (høst)

Samtale mellom rektor og kontaktlærer med statusrapport for enkeltelever,
klassen og undervisningen.
Evaluering og behovsavklaring. Tilbakemelding fra foreldresamtaler

Rektor, kontaktlærer

KappAbel

Runde 1 fram til juleferien.

Faglærer

Smakens uke 1. – 4. november

Med smak på timeplanen for 6. trinn (7.?). Elevene utfordres på sansene sine.

Kontaktlærer, lærer i mat og
helse

Høstprøve
Foreldresamtaler (høst)

Sentral kartleggingsprøve for 2. klasse
Gjensidig informasjon, vurdering og veiledning mellom skole og heim.
Statusrapport for enkeltelever, klassen og undervisningen.

Kontaklærer, spesped.koord.
Kontaktlærer, faglærer,
foresatte

Ledersamtale (høst)

Samtale mellom rektor og kontaktlærer med statusrapport for enkeltelever,
klassen og undervisningen.
Evaluering og behovsavklaring. Tilbakemelding fra foreldresamtaler

Rektor, kontaktlærer

Kompassmesse på Olav Duun
12.09. og 13.09.

Årets kompassmesse holdes på Olav Duun v.g. skole torsdag 12. og fredag 13.
november. NB! Foreldremøte holdes onsdag og torsdag kl. 18.30.

Rådgiver

45
08.11. –
12.11.

6

46
15.11. –
19.11.

Ledersamtale (høst)

Samtale mellom rektor og kontaktlærer med statusrapport for enkeltelever,
klassen og undervisningen.
Evaluering og behovsavklaring. Tilbakemelding fra foreldresamtaler.

Rektor, kontaktlære

Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn

Pedagogisk Utvalg Namdalseid
skole (PUNS) torsdag 18.11.

Pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid, samt koordinering av trinnarbeid
for ukene 47-50.

Adm., trinnledere

Rådgiversamling 18.11.

Regional rådgiversamling på Olav Duun vg skole. Se også www.karriere-nt.no

Rådgiver, admin

§5.1 – Frister 16. november

Gjennomgang av elever med særskilt søknad videreg. Skole

Rådgiver, rektor, PPT

Gjennomgang av elever som det vurderes å sende ”forespørsel om skkyndig
vurdering” på

Rektor, PPT

Den kulturelle skolesekken
(DKS) – 15.11.

Litteraturbruket – ”Fortellingen om et mulig drap” – scenekunst 4. – 7. klasse
(elevdeltakelse)

DKS i NT, adm., elevråd

Ledersamtale (høst)

Samtale mellom rektor og kontaktlærer med statusrapport for enkeltelever,
klassen og undervisningen.
Evaluering og behovsavklaring. Tilbakemelding fra foreldresamtaler

Rektor, kontaktlærer

Planleggingsdag fredag 26.11.

Interkommunal planleggingsdag for alle ansatte i samarbeid med MNR og IN.

Rådgiversamling 23.11.

Regional rådgiversamling på Steinkjer vg skole. Se også www.karriere-nt.no

Rådgiver, admin

Den kulturelle skolesekken
(DKS) – 22.11. kl. 13.15

Du skal få en dag – Alf Prøysen i jazzdrakt – musikk 1. – 7. trinn

DKS i NT, adm., elevråd

47
22.11. –
26.11.

Alle

7

48
29.11. –
03.12.
Partallsuke =
frionsdag
1.-4. trinn
NB!
EKSTRA
SKOLEONSDAG
5.-7.
TRINN
49
06.12. –
10.12.

Tentamen 1. termin

Avvikling av juletentamen i norsk, engelsk og matematikk for u-trinnet.

U-trinnet

Halvårsrapporter og
evalueringsmøter for IOP

Rapport om gitt spesialundervisning høsttermin for elever med individuelle
opplæringsplaner (IOP)

Adm., spes.ped.koord.,
kontaktlære

Ekstra skoleonsdag for 5. – 7.
trinn onsdag 1. desember.

5. – 7. trinn skal ha 5 ekstra skoledager på grunn av timetallsøkning og faget
fysisk aktivitet. Dagene fordeles med 2 dager før jul og 3 dager etter jul.

Admin, kontaktlærere

Tentamen 1. termin

Avvikling av juletentamen i norsk, engelsk og matematikk for u-trinnet.

U-trinnet

Halvårsrapporter og
evalueringsmøter for IOP

Rapport om gitt spesialundervisning høsttermin for elever med individuelle
opplæringsplaner (IOP)

Adm., spes.ped.koord.,
kontaktlære.

Juleverksted

Juleverkstedarbeid organiseres på hvert trinn

Kontaktlærere, trinnledere

Julekaffe tirsdag 14.12.

FAU og skolen inviterer pensjonister og besteforeldre til skolen på førjulskaffe
med julebakst og underholdning fra klassene.

FAU, adm., Sissel, elevråd,
m.fl.

Juleverksted

Juleverksted organiseres på det enkelte trinn.

Kontaktlærere, trinnledere

Pedagogisk Utvalg Namdalseid
skole (PUNS) torsdag 16.12.

Pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid, samt koordinering av trinnarbeid
for ukene 1/2011 t.o.m. 4/2011.

Adm., trinnledere

Juleball onsdag 15.12. ????

10. trinn arrangerer juleball for resten av u-trinnet.

Kontaktlærere, 10. trinn

Avslutning før jul fredag 17.12.

Julegudstjeneste i kirka/juletrefest i gymsalen med programinnslag fra elevene
og tradisjonell avslutning klassevis/trinnvis på skolen.
Felles avslutning for personalet etter skoletid.

Skolen

MOT 09.12. ?

50
13.12. –
17.12.
Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn

8

51 og 52
20.12. –
31.12.

Juleferie

Juleferie i uke 51 og 52

Skolen

Når - ca
uke

Hva

Formål - innhold

Ansvarlig

1
03.01. –
07.01.

Skolestart etter jul mandag 3.
januar.

Første skoledag i 2011 for 1.- 10. trinn

Alle

2
10.01. –
14.01.

§ 5.1 søknader for neste skoleår Søknad om timer til spes.undervisning skoleåret 2011/2012.

Rektor, spes.ped.koord.,
kontaktlærer

Medarbeidersamtaler

Jfr. standardskjema

Rektor, alle ansatte

Karaktermøte i 8., 9. og 10. kl
for 1. termin.

Karakterer i orden/oppførsel. Karakterer i andre fag føres inn i protokollen
innen angitt frist.

Kontaktlærer, faglærer, adm.

Karakteroppgjør 8. – 10. trinn

Karakteroppgjør for u-trinnet 1. termin. Fredag 14. januar er halve skoleåret på Kontaktlærer, faglærer, adm.
190 skoledager passert, men VISMA-prgr. beregner fravær til og med 17.12.

Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn

Innskriving av skolestartere
Innskriving og registrering av 6-åringer som er født 2005 eller tidligere, og som Rektor, kontaktlærer for 1.
2011 - 2012 onsdag 12. januar. skal begynne på skolen høsten 2011. Samtale og orientering om skolestarten.
trinn
KappAbel
3
17.01. –
21.01.

4
24.01. –
28.01.
Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn

Runde 2
§ 5.1 søknader for neste skoleår Søknad om timer til spes.undervisning skoleåret 2011/2012.

Faglærer
Rektor, kontaktlærer,
spes.ped.koord.

Medarbeidersamtaler

Rektor, alle ansatte

Jfr. standardskjema

§ 5.1 søknader for neste skoleår Søknad om timer til spes.undervisning skoleåret 2011/2012.

Rektor, kontaktlærer,
spes.ped.koord.

Medarbeidersamtaler

Jfr. standardskjema

Rektor, alle ansatte

Pedagogisk Utvalg Namdalseid
skole(PUNS) torsdag 27.01.

Pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid, samt koordinering av trinnarbeid
for ukene 05-09.

Adm., trinnledere

9

5
31.01. –
04.02.

Medarbeidersamtaler

Jfr. Standardskjema

Rektor, alle ansatte

Søknad om endring av stilling
skoleåret 2011/2012.

Frist for å søke om stillingsendring for skoleåret 2011/2012 foreslås til 1.
februar.

Alle

Samefolkets dag søndag 06.02.

Markering av samefolkets dag søndag 6. februar. Flaggheising.

Fagsamling for faglærere 2.
februar kl. 12.00-15.30.

Faglærere i grunnskole og v.g. opplæring danner nettverk. Fagsamling for
matematikklærere på ODVGS

Faglærere

§5.1 – frist 01.02.

Særskilte søknader til videregående opplæring

Rådgiver, rektor, PPT

Individuell opplæringsplan – kopi sendes til foresatte og PPT
6
07.02. –
11.02.
Partallsuke =
frionsdag
1.-4. trinn
NB!
EKSTRA
SKOLEONSDAG
5.-7.
TRINN
7
14.02. –
18.02.
8
21.02. –
25.02.

Kulturuka 2011 ??
Medarbeidersamtaler

Jfr. standardskjema

Rektor, alle ansatte

Ekstra skoleonsdag for 5. – 7.
trinn onsdag 9. februar.

5. – 7. trinn skal ha 5 ekstra skoledager på grunn av timetallsøkning og faget
fysisk aktivitet. Dagene fordeles med 2 dager før jul og 3 dager etter jul.

Admin, kontaktlærere

Medarbeidersamtaler

Jfr. Standardskjema

Rektor, alle ansatte

Vinterferie

Vinterferie i uke 8 21.02. – 25.02.

Alle

10

Den kulturelle skolesekken
(DKS) onsdag 02.03. kl. 13.00

Slidorama – musikk – 8. – 10. trinn

DKS i NT, adm., elevråd

Medarbeidersamtaler

Jfr. Standardskjema

Rektor, alle ansatte

Pedagogisk Utvalg Namdalseid
skole (PUNS) torsdag 03.03.

Pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid, samt koordinering av trinnarbeid
for ukene 10-14.

Adm., trinnledere

§5.1 Frist 01.03.

Søknad om ressurser etter §5.1

Adm., Spes.ped.koord.,
kontaktlærer

Orddiktater i uke 9

20-ordsdiktat for 3. – 7. trinn. (NB! Før foreldresamtaler)

Kontaktlærere, faglærer.
Spes.ped. koord.

10
07.03. –
11.03.

Carlstentest i uke 10

Alle elevene skal testes høst og vår, resultatene skal arkiveres og informeres
om til foreldrene. Testen er enkel å bruke og fin å bruke for å vise den enkeltes
progresjon både i lesehastighet og rettskriving. (NB! Før foreldresamtaler)

Kontaktlærere, faglærer.
Spes.ped. koord.

Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn
11
14.03. –
18.03.

Den kulturelle skolesekken
(DKS) mandag 07.03. kl. 09.00

Draumen om Abebe Bikila : Livet i Etiopia – litteratur – 5. – 7. klasse

DKS i NT, adm., elevråd

Foreldresamtaler (vår)

Gjensidig informasjon, vurdering og veiledning mellom skole og heim.
Statusrapport for enkeltelever, klassen og undervisningen.

Kontaktlærer, faglærer,
foresatte

9
28.02. –
04.03.

11

12
21.03. –
25.03.

Skidag

Felles skidag for hele skolen.

Alle

Leirskole 22. - 25. mars

Vinterleirskole for 8. trinn på Langvassheimen

Leirskolelærere

Partallsuke =
frionsdag
1.-4. trinn

Den kulturelle skolesekken
Fra barokk til rock – Bjørnar Sellæg – Workshop; Kulturarv
(DKS) 21. mars kl. 11.30-13.00 8. trinn
og 22. mars kl. 09.00–11.30
9. og 10. trinn

DKS i NT, adm., elevråd

Foreldresamtaler (vår)

Gjensidig informasjon, vurdering og veiledning mellom skole og heim.
Statusrapport for enkeltelever, klassen og undervisningen.

Kontaktlærer, faglærer,
foresatte

Ledersamtale

Samtale mellom rektor og kontaktlærer med statusrapport for enkeltelever,
klassen og undervisningen.
Evaluering og behovsavklaring. Tilbakemelding fra foreldresamtaler.

Rektor, kontaktlære

Ekstra skoleonsdag for 5. – 7.
trinn onsdag 23. mars

5. – 7. trinn skal ha 5 ekstra skoledager på grunn av timetallsøkning og faget
fysisk aktivitet. Dagene fordeles med 2 dager før jul og 3 dager etter jul.

Admin, kontaktlærere

Standpunktkarakterer, brev.

Melding til heimene på 9. og 10. trinn om faren for dårligere
standpunktkarakter enn siste terminoppgjør.

Kontaktlærer, faglærer, adm

Foreldresamtaler (vår)

Statusrapport for enkeltelever, klassen og undervisningen. Gjensidig
informasjon, vurdering og veiledning mellom skole og heim.

Kontaktlærer, faglærer,
foresatte

Ledersamtaler (vår)

Samtale mellom rektor og kontaktlærer med statusrapport for enkeltelever,
klassen og undervisningen.
Evaluering og behovsavklaring. Tilbakemelding fra foreldresamtaler.

Rektor, kontaktlærere

Pedagogisk Utvalg Namdalseid
skole(PUNS) torsdag 07.04.

Pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid, samt koordinering av trinnarbeid
for ukene 15-18.

NB!
EKSTRA
SKOLEONSDAG
5.-7.
TRINN

13
28.03. –
01.04.
14
04.04. –
08.04.
Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn

Adm., trinnledere
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Foreldresamtaler (vår)

Statusrapport for enkeltelever, klassen og undervisningen. Gjensidig
informasjon, vurdering og veiledning mellom skole og heim.

Kontaktlærer, faglærer,
foresatte

Ledersamtaler (vår)

Samtale mellom rektor og kontaktlærer med statusrapport for enkeltelever,
klassen og undervisningen.
Evaluering og behovsavklaring. Tilbakemelding fra foreldresamtaler.

Rektor, kontaktlærere

Kartleggingsprøve for 2. trinn
12.-16. april.

Obligatorisk kartleggingsprøve i tallforståelse og regneferdighet for 2. trinn.

Admin, kontaktlærer, faglærer

Kartleggingsprøve for 3. trinn i
uke 15-20 (12. april-21. mai).

Frivillig kartleggingsprøve i tallforståelse og regneferdighet for 3. trinn.

Admin, kontaktlærer, faglærer

16
18.04. –
22.04.

Påskeferie 18.04. – 25.04.

PÅSKEFERIE i uke 16 fra mandag 18.04. til og med mandag 25.04. Første
skoledag etter påske tirsdag 26.04.

Alle

17
25.04. –
29.04.

Overføringsmøte II med
Vangstunet b.hage om
skolestartere 2011/2012,
onsdag 27. april.

Møte med Vangstunet b.hage om neste års skolestartere. Oppdatering av
informasjon fra høstmøtet.

Rektor, styrer, kontaktlærer,
spes.ped. koord.

Klasseforeldremøter (vår)

Jfr. veiledende momentliste for klasseforeldremøter. Valg, aktuelle saker

Kontaktlærer, faglærer

Klasseforeldremøte 1. klasse
2011/2012

Et klasseforeldremøte i 1. klasse når kontaktlærer er klar – tema ”God
skolestart. Info til heimene før besøksdagene.

Rektor, kontaktlærer

Overgang vg. skole –
hospitering

Hospitering 9. klasse

Rådgiver, kontaktlærere

15
11.04. –
15.04.
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18
02.05. –
06.05.
Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn

19
09.05. –
13.05.

20
16.05. –
20.05.
Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn

Pedagogisk Utvalg Namdalseid
skole(PUNS) torsdag 05.05.

Pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid, samt koordinering av trinnarbeid
for ukene 19-22.

Adm., trinnledere

Den kulturelle skolesekken
(DKS) – mai 2011

Stiklestad (to ulike opplegg) – Kulturarv – 1. + 2. trinn og 3. + 4. trinn.
”Sverd eller møkkagreip” og ”Før i tida”

DKS i NT, adm., elevråd

Klasseforeldremøter (vår)

Jfr. veiledende momentliste for klasseforeldremøter. Valg, aktuelle saker.

Kontaktlærer, faglærer

Kartleggingsprøver for 1., 2. og
3. trinn 3.-14. mai
Klasseforeldremøter (vår)

Obligatoriske kartleggingsprøver i leseferdighet for 1., 2. trinn og 3. trinn.

Admin, kontaktlærer, faglærer

Jfr. veiledende momentliste for klasseforeldremøter. Valg, aktuelle saker

Kontaktlærer, faglærer

Faglærerrapporter

Faglærere i 10. klasse leverer fagrapporter senest fire uker før muntlig
avgangsprøve. Standardskjema benyttes som mal.
Frist: 11.05.

Faglærere 10. klasse

Kartleggingsprøver for 1., 2. og
3. trinn 3.-14. mai

Obligatoriske kartleggingsprøver i leseferdighet for 1., 2. trinn og 3. trinn.

Admin, kontaktlærer, faglærer

Planleggingsdag mandag 16.
mai

Kommunal/lokal planleggingsdag mandag 16. mai

Alle

Grunnlovsdag tirsdag 17. mai

Fridag for elever og ansatte

Alle

Avgangsprøven 2011Onsdag 18.05.

Opplysning om trekkfag kl. 09.00. Elevene får tilgang til forberedelsesmateriell i Adm.
norsk kl. 13.00.

Avgangsprøven 2011 i uke 20

Torsdag 19.05. Forberedelsesdag til eksamen i norsk
Fredag 20.05. Eksamen i norsk hovedmål
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21
23.05. –
27.05.

Avgangsprøven 2011 i uke 21

Mandag 23.05. Eksamen i norsk sidemål eller matematikk. Elevene får tilgang
til forberedelsesmateriell i engelsk kl. 13.00
Tirsdag 24.05. Forberedelsesdag til eksamen i engelsk.
Onsdag 25.05. Eksamen i engelsk.

Adm

Tentamen

Avvikling av årstentamen i norsk, engelsk og matematikk for u-trinnet.

U-trinnet

Den kulturelle skolesekken
(DKS) 25. mai 09.00 – 11.00

22
30.05. –
03.06.
Partallsuke =
frionsdag
1.-4. trinn
NB!
EKSTRA
SKOLEONSDAG
5.-7.
TRINN

1. og 2 trinn – kl. 09.00 – 10.00 – Ja og nei med krokodille på – Kari Stai
3. og 4. trinn – kl. 10.00 – 11.00 – Ja og nei med krokodille på – Kari Stai

DKS i NT, adm., elevråd

Vårprøve for 2. klasse
Pedagogisk Utvalg Namdalseid
skole(PUNS) torsdag 02.06.

Sentralt gitt vårprøve for 2. klasse
Pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid, samt koordinering av trinnarbeid
for ukene 23-25.

Kontaktlærer, faglærer
Adm., trinnledere

Kristi Himmelfartsdag torsdag
2. juni

Kristi Himmelfartsdag er offisiell fri- og flaggdag. Fridag for elever og ansatte.

Alle

Fridag fredag 3. juni.

Fredag 3. juni er fridag for elever og ansatte

Alle

Karaktermøte 10. årstrinn

Fastsetting av standpunktkarakterer i muntlige fag.

Adm. faglærere

Skolestartere 2011/2012 på
skolebesøk

Besøk i 1. klasserommet på skolen.

Adm., kontaktlærer

Tentamen

Avvikling av årstentamen i norsk, engelsk og matematikk for u-trinnet.

U-trinnet

Halvårsrapporter og
evalueringsmøter for IOP

Rapport om gitt spesialundervisning vårtermin for elever med individuelle
opplæringsplaner (IOP)

Adm., spes.ped.koord.,
kontaktlære

Ekstra skoleonsdag for 5. – 7.
trinn onsdag 01. juni.

5. – 7. trinn skal ha 5 ekstra skoledager på grunn av timetallsøkning og faget
fysisk aktivitet. Dagene fordeles med 2 dager før jul og 3 dager etter jul.

Admin, kontaktlærere
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23
06.06. –
10.06.

24
13.06. –
17.06.
Partallsuke =
frionsdag
1.-7. trinn

25
20.06. –
24.06.

Muntlig eksamen 10. klasse
mandag 7. og/eller tirsdag 8.
juni

Avgangsprøve i grunnskolen våren 2011 – muntlig eksamen for 10. klasse.
Namdalseid skole tilhører gruppe A i Nord-Trøndelag.

Admin

Foreldremøte for skolestartere
mandag 6. juni kl. 19.00

Foreldremøte med foresatte til skolestartere på skolen i samarbeid med
Vangstunet barnehage.

Adm., kontaktlærer

Halvårsrapporter og
evalueringsmøter for IOP

Rapport om gitt spesialundervisning vårtermin for elever med individuelle
opplæringsplaner (IOP)

Adm., spes.ped.koord,
kontaktlærere

Karaktermøte 10. årstrinn

Fastsetting av standpunktkarakterer i skriftlige fag, praktisk-estetiske fag og
orden/oppførsel for avgangselevene.
2. pinsedag er bevegelig helligdag og fridag for elever og ansatte.

Adm, faglærere
Alle

Karaktermøter 8. – 9. klasse

Fastsetting av standpunktkarakter i mat og helse for 9. klasse og karakterer i
orden og oppførsel i 8. og 9. klasse.

Adm., kontaktlærer
/faglærere/basislærer

Aktivitetsdag for alle elever

Felles aktivitetsdag for 1. – 8. klasse. 9. klasse arrangerer.

9. klasse, kontaktlærer

Utvorda – Kystkulturcamp ?

7. – 9. trinn

Kulturkontakt

Avslutningskveld for alle
mandag 20.06. kl. 18.00/19.00

FAU og skolen arrangerer felles avslutningskveld ved idrettsanlegget med felles
grilling, diverse programinnslag og underholdning for alle foresatte, ansatte og
elever mandag 20. juni.

Alle

Avslutning 10. trinn onsdag
22.06. kl. 19.00

Egen avslutningskveld for 10. trinn i skolen gymsal. NB! Elever og foresatte på
9. trinn står for servering.

10. klasse m.fl., adm,
foresatte 9. trinn.

Siste skoledag er torsdag 23.
juni

Siste skoledag for elever er torsdag 23. juni.

Alle

Planleggingsdag fredag 24.
juni.

Lokal planleggingsdag med evaluering av skoleåret og planlegging av neste
skoleår.

Adm.

2. pinsedag mandag 13. juni
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FØLGENDE TEMA/EMNER ER FORELØPIG IKKE TIDFESTET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6-ukersplaner
PPT – samarbeid skoleåret 10/11
Lokalt kurs i utforming av IOP og halvårsrapporter tidlig høst 2010.
Kartleggeren for 5. – 10. trinn i norsk, engelsk og matematikk tidlig høst.
Kartleggingsprøver i lesing og tallforståelse/regning for 1. og 2. trinn (3. trinn) våren 2011.
Livredningskurs og førstehjelpskurs for alle ansatte.
Elevrådet - elevrådskurs høsten 2010.
Elevrådet – volleyballturnering vinter/vår før påske 2011.
Foreldrerådet – foreldreådsmøter og tema høsten og våren. Tema:
Foreldrerådet – møteplan FAU
FAU – refleksaksjon høsten 2010.
Skolemiljøutvalget – møteplan.
Samarbeidsutvalget - møteplan
PRYO 9. klasse våren 2011.
Minimesse for 9. og 10. klasse
Helsesøster June Lie Ingvaldsen er på skolen mandager.
Psykisk helse i skolen: Psykiatrisk sykepleier Oddbjørg Kjøbli er på skolen …. Se eget program
DKS –

•

NB! Leselystaksjonen. Ingen ordinær aksjon i år. Nytt opplegg i 2010.

Namdalseid skole, 13.08.2010
Berit Buvarp Aardal
Fung. rektor
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