Vassbonn skoles visjon:
Læring og trivsel – sammen er vi fremtiden!
Oktoberbrev til hjemmene!
Jeg håper at dere alle har hatt en fin høstferieuke.
Alle foreldremøtene er vel gjennomført og vi er nå i gang med møter med klasse- og
FAU-kontaktene. Nå gjenstår:
1.trinn 11.10.17 kl.16.00-17.00
2.trinn 16.10.17 kl.15.45-16.45
3.trinn 09.10.17 kl.15.45-16.45
Redusert ledelsesressurs ved Vassbonn skole frem til 01.12.17
Jeg minner om at ny inspektør Liv-Gunnhild Bugten ikke tiltrer før 1.desember. Inntil
da er SFO-leder Brit Nora Følgesvold rektors stedfortreder. Ellers vil hun ha de
samme arbeidsoppgavene som hun har til vanlig.
Dette er siste gang at rektors månedsbrev sendes per mail på det gamle systemet.
Dette vil bli den siste gangen at vi sender ut rektorsmånedsbrev via det gamle
outlook-adressesystemet vårt.
Husk at du selv må registrere egen kontaktinfo i den nye foreldreportalen. Hvis du
ikke har fått ukemail fra lærerne på trinnet i høst, kan det tyde på at du ikke har riktig
registrert mailadresse eller at det kan være en feil. Vennligst gi i så fall beskjed til
kontaktlærer
Dere har allerede fått denne informasjonen, men den gjentas:
Dette skoleåret åpnes foreldreportalen på nett slik at du som forelder kan få bedre
oversikt over eget barn i skole og barnehage. De av dere som har hatt barn i
barnehage i Oppegård det siste året vil kjenne igjen portalen derfra. Portalen
kommer til å bli brukt til kommunikasjon med hjemme. Det er derfor viktig at alle
foreldre logger seg inn og sjekker at informasjonen som er lagret i forhold til egne
barn stemmer. Du som forelder må sørge for å oppdatere mailadresse og
telefonnummer, ellers kan du gå glipp av viktig informasjon fra skolen.
……….
Oppegård kommune har fått en ny foreldreportal for barneskolene. Denne finner dere
her:
https://oppegard.no.ist.com/guardian/index.html
For å logge inn på foreldreportalen bruker dere minID/BankID/ BuypassID/
Commfides.
Videoveileding for hvordan dere kan bruke foreldreportalen:
http://ist.guidecloud.se/224.guide

Har dere spørsmål rundt dette send en epost til Andreas Christiansen, IKT-rådgiver,
på: andreas.christiansen@oppegard.kommune.no.
Sparkesykkel og sko med hjul
Jeg minner om det som står i informasjonsheftet vårt side 24: Sykler skal ikke brukes i
skoletiden……Sparkesykkel, rullesko og andre rullende fremkomstmidler er ikke lov (i
skoletiden. Rullestol er selvsagt lov.) Begrunnelsen for dette er at vi har hatt flere
skader hvor slike «rullende fremkomstmidler» er brukt.
Gjenglemt tøy
Tusen takk til alle dere som har hentet eget tøy eller som har funnet annet dere kunne
bruke. Da vi ryddet vekk alt sammen, var det kun 7,5 søppelsekker! Alle håndklærne
har blitt vasket og gitt til FOD-gården. Resten blir gitt til et loppemarked.
Rutinene for gjenglemt tøy og lignende er:
Hver fredag vil det bli lagt under hovedtrappen ved administrasjonen. Så her kan du
komme og se/ lete, hvis du ikke finner det på basen eller i elevens garderobe.
Hvordan kan foresatte hjelpe med barnets læring og trivsel?
I september fikk også 1. og 2.trinnselevene hvert sitt digitale verktøy. De har fått
iPad’er. Alle skolens elever har enten chromebook eller iPad. Dette er noe som har
vært en ønskedrøm for oss og som nå er en realitet
Hjem og skole må være sammen om å veilede barna i god bruk av de digitale
verktøyene. Hvis du går inn på
http://www.iktplan.no/
og så trykker på grunnskole, så finner du den IKT-planen som vi bruker. Her ser du at
det er kompetansemål etter 2. 4. og 7.trinn. Jeg vil spesielt be deg trykke på knappene
for digitaldømmekraft og for kommunikasjon og samhandling, slik at du kan se
nærmere på det og ut ifra dette ha gode samtaler med eget barn om godt nettvett.
Nylig har det vært omtalt i media at bilder blir tatt og delt med andre- og at det
vandrer videre og videre. De blir umulige å slette, selv om den som det er tatt bilde
av, ønsker det. Enkelte personer har opplevd dette som svært vanskelig.
Vi må sammen danne grunnlag for gode holdninger hos våre elever. Vennligst se
vedlagte tipshefte som er utarbeidet av Oppegård kommune: Tips til foresatte, barn og
unge om bruk av sosiale medier.
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Hilsen fra
Aase Sofie Lilletvedt, rektor
09.10.17

