
 
            

   

  LaBa – info høsten 2015             LaBa – info høsten 2015  
 
 

Skolens rådsorganer. 

Lakselv Barneskole har aktive rådsorganer på skolen. FAU har 

gjennomført 4 møter i høst, og det har også vært møte i 

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. I tillegg har det vært møte i 

trafikksikkerhetsutvalget som FAU har opprettet. Dersom noen har 

spørsmål eller ønsker å ta kontakt med FAU, så er det Ingrid Golten 

som er leder. FAU har egen e-post: fau.lbs@porsanger.kommune.no 

Viktige datoer: 

 Skolestart etter nyttår tirsdag den 5.januar. 

 Vinterferie 24.,25. og 26 februar. 

Kontaktinformasjon til skolen. 

922 12 033  sentralbord Randi Stephansen 

975 98 021  rektor  Knut Johnny Johnsen 

922 05 329  inspektør I Susann Røkke 

454 07 424  inspektør II Ann-Margaret Kulsland 

922 04 083   Sosialrådgiver  Kjell Gran 

E-postadresse til skolen er: 

lakselv.barneskole@porsanger.kommune.no 

Telefonnummer til de enkelte klasser og team finner dere på 

kommunens nettside.  

God jul og godt nyttår! 
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Da går et hektisk høsthalvår mot slutten. 

På skolen er det nå førjulsaktiviteter på alle klassetrinn og det er en 

skikkelig trivelig tid, men dog også hektisk. 

Høsthalvåret avsluttes på Lakselv Barneskole med juleavslutning i 

kultursalen fredag kl 09.15.  Siste skoledag avsluttes klokken 11.05 og 

skolebussene kjører kl 11.15. 

SFO er åpen for de barna som har plass der på fredager fra kl 11.05. 
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Juleavslutninga fredag 18.12. kl 09.15. 

I år prøver vi ut å åpner juleforestillinga for foresatte. Det var et ønske 

fra FAU at foresatte skal kunne komme å se på.  Juleavslutninga er en 

av få fellesaktiviteter der alle barna på skolen deltar og det er viktig for 

skolen å ha en slik fellesaktivitet. Vi vil derfor sette ut stoler slik at vi 

har plass til ca 150 publikum til forestillinga. Vi håper det blir fullt 

hus. Dere er alle hjertelig velkommen. 

 

Oppsummering av høsten. 

Som rektor er det greit å kunne ta et tilbakeblikk å se på hva som har 

skjedd på skolen i høst. 

Lakselv Barneskole gjorde en fantastisk innsats under «Internasjonal 

uke». Både elever og lærere sto på for å gi økt kunnskap om hva som 

skjer i den store verden. Uka avsluttet vi med «Åpen dag» der hele 

bygda var gjest. Vi fikk inn nesten 70 000,- på tre hektiske timer. 

Neste trivelige greie var «BliMe-dansen» 

2015. Våre 240 elever deltok sammen 

med over 300 000 andre elever i hele 

landet på BliMe dansen. Poenget er å 

sette vennskap på dagsorden gjennom 

en slik aktivitet. Vi danset på torget med masse publikum fredag den 

13.11.  

Alt har ikke gått på skinner i høst. Når endelig den første snøen kom, 

var det et par dager med kaos i skolegården. Det å respektere regler 

om at snøballkasting ikke skal skje på andre plasser enn de anviste er 

vanskelig å forstå.  Heldigvis har det bedret seg, og ting har 

normalisert seg. Men fortsatt er det enkeltelever som finner stor glede 

i å ødelegge det andre lager i snøen, og det er trist. 

Mobilfri skole. 

Ordensreglementet på barneskolen sier at det er 

forbudt å bruke mobiltelefon i skoletida mellom 

08.30 og 14.10, og den skal være avslått. Vi har 

flere elever som ignorer dette og det skaper uheldige situasjoner. 

Skolen har derfor gjort bestilling på låsbare skap på (gammelskolen) 

for 4.-7.klasse elevene skal leverer fra seg og få låst inn sin mobil om 

morgenen, for så å få den utlevert når skoledagen er over. 

 

Skoleutvikling. 

På skoleutviklingssiden er det flere spennende innsatsområder vi 

jobber med. Vurdering for læring er kjent, og det går som en rød tråd 

gjennom hele skoleåret. Vi starter også opp et stort arbeide med å 

revidere våre lokale læreplaner nå i vinter.   

I februar får kommunen besøk fra det nasjonale skrivesenteret. Da vil 

vi legge opp til at flest mulig av våre lærere kan delta på kurs i skriving 

som grunnleggende ferdighet.   


