
FELLESINFORMASJON VED SKOLESTART
SØRVIK SKOLE                                                                      

Velkommen til skoleåret 2018-2019!                                                                                                

Som tidligere år, sender vi ut en del felles informasjon til alle i skolen i forbindelse med oppstart av skoleåret.  
Kontaktlærer sørger for detaljer for den enkelte klasse. Øvrig info vil etter hvert komme i Visma Flyt som SMS 
eller mail, eller fnnes på skolens hjemmeside: http://sor.harstadskolen.no. Foresatte skal ha fått melding om at 
opplysninger i Visma Flyt må oppdateres. Viser også til utfyllende info i eget infohefte for skolen som etter hvert 
vil komme på skolens hjemmeside.

Vi gjennomfører fg. tradisjonelle aktiviteter ved skolestart for å bli kjent med hverandre og med nærområdet:  

Mandag Skolestart. Oppmøte på klasserommene, 1.kl i indre skolegård. 08.15-14.00
20. aug (Fellessamling i gymsalen) NB!  1.klasse 08.30-14.00

   

Tirsdag Vanlig undervisning 08.15-14.00
21.aug         1.gang svømming i Grottebadet. Egen skyss fra skolen. 11.00- 13.05
                    Se detaljer på ukeplaner for de aktuelle klassene.  (Buss til/fra)

Onsdag Aktivitetsløype med aldersblanding i nærområdet ved skolen  08.15-12.40
22.aug 

Torsdag Vanlig undervisning Småtrinnet 08.15-12.10
23.aug      Mellomtrinnet 08.15-14.00

Fredag 1.-4.klasse: Uteskole rundt gapahuken ved skolen 08.15-12.40
24.aug 5.klasse:     Sandtorg bygdetun

6.klasse:     Ekskursjon til historiske omgivelser: Gressholman
7.klasse:     Ekskursjon til historiske omgivelser: Svartvatnet

Mandag Vanlig undervisning 08.15-14.00
27.aug. Bli kjent/aktivitetskveld for 1.-7.kl. m/familie ved balløkka. 16.30-18.30

Grilling. Ta middagen/grillmat med hvis du ønsker det. Møtes 
klassevis på løkka.  

Elevene må ha høvelig utstyr for aktivitetene som foregår ute, og evt drikke hjemmefra inntil melk/juiceordninga
kommer i gang. Påmelding til ordninga skjer elektronisk til skolelyst.no  

I tillegg til aktivitetene beskrevet ovenfor, blir det skogs/fjelltur og friidrettsdag for alle elevene i løpet av de 
første ukene. Nærmere beskjed når dette blir aktuelt.

Skolebussene går i de samme ruter som tidligere, se ruteplaner for området på tromskortet.no,og/eller på 
skolens hjemmeside.  Sikkerhet rundt trafkkavviklinga ved skolen er viktig!

Med ønske om et godt nytt skoleår!  

Solveig Johansen Kirsti Hansen
rektor avd.leder

(Dette skrivet legges også på skolens hjemmeside.)

http://sor.harstadskolen.no/
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