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Nye telefonnummer til Vindvotten SFO 

Vindvotten SFO har fått nye telefonnummer. 

 

48 50 18 21  Leder   Anne Britt Føleide 

97 13 87 28   SFO base  

E-post adresse: Vindvotten.sfo@porsanger.kommune.no 

Viktige datoer: 

 Vinterferie 24.,25. og 26 februar. 

 Påskeferie fra og med 21.3 til og med 28.mars. 

Kontaktinformasjon til skolen. 

922 12 033  sentralbord Randi Stephansen 

975 98 021  rektor  Knut Johnny Johnsen 

922 05 329  inspektør I vakant 

454 07 424  inspektør II Ann-Margaret Kulsland 

922 04 083   Sosialrådgiver  Kjell Gran 

Telefonnummer til de enkelte klasser og team finner dere på 

kommunens nettside.  

E-postadresse til skolen er: 

lakselv.barneskole@porsanger.kommune.no 

E-post adresse til Fau leder Ingrid Golten 

fau.lbs@porsanger.kommune.no 

LaBa –info nr 3 

 

 

Sola er tilbake og den tegner skolens farger på himmelen - stilig. 

Vi er inne i en periode med godemuligheter for vinteraktivitet. Det vil 

bli arrangert Telenor – skicup på skolen 2 ganger i vinter for alle de 

elevene som ønsker det. Dette er et samarbeid med IL STIL. 

I tillegg kjører Porsanger IL opp skispor i nærmiljøet som kan brukes 

både på skolen og på fritida. 

Vi har fått laget en flott liten skøytebane i skolegården. Takk til 

uteseksjonen og brannvesenet som har brøytet og sprøytet. 

Elevene må bruke hjelm når de går på skøyter i skoletida. 
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Samefolkets dag. 

I år er samefolkets dag på en lørdag. Vi på skolen vår markerer ikke 

dagen på skolen på tradisjonell måte, men de enkelte klasser har dette 

som tema gjennom uka. 

Kort skoledag tirsdag 9.februar. 

Den 9 februar får vi besøk fra det nasjonale skrivesenteret. Alle 

lærerne våre vil da delta på kurs fra kl 11.30 den dagen og til kvelden. 

Temaet er skriving som grunnleggende ferdighet.   

Alle elevene på barneskolen og ungdomsskolen vil da ha 3 timer. 

Skolebussene vil kjøre hjem kl 11.20. 

Vindvotten SFO vil holde åpent for elever i 1.-4. klasse. De som har 

behov for SFO plass sender melding til leder på SFO om dette på 

mobil 48 50 18 21 innen fredag 5.2.16.  

Dere vil ikke bli fakturert for denne dagen. 

 

 

Skoleutvikling. 

Vurdering for læring er kjent, og det går som en rød tråd gjennom 

hele skoleåret.  

Forrige uka var 8 av våre lærere på 2 dagers kurs i Lyd-farge metoden 

som er et pedagogisk verktøy til bruk i generell lese- og 

skriveopplæring for barn i grunnskolen. Metoden er særlig godt egnet 

for de elevene som har lese - og skrivevansker.  

 

Neste uke har vi som sagt besøk av det nasjonale skrivesenteret. Da vil 

læreren få viktig faglig påfyll i skriving som grunnleggende ferdighet.   

 

Skriving er en nøkkelkompetanse i vårt kunnskapssamfunn og det 

stilles høyere og høyere krav til skriveferdigheter i alle sammenhenger 

i vårt samfunn. Derfor er det gledelig at vi får de beste i landet til å 

kurse oss på dette området. 

 

 

Trivelige ting i hverdagen. 

 

Siste fredag ble årets skole turnering i fotball arrangert, da møttes 4.-7. 

klassene i Porsangerhallen. Og med et sinnrikt system så blir det jevne 

og spennende kamper. Suveren vinner ble 7A sitt lag «Easy win- easy 

life» – foran 5A sitt lag «Washing machine» gratulere til begge lag. 

 

På tirsdag den 2. februar har vi den «Store skolekinodagen» dette er 

en del av den lokale «Kulturelle skolesekken», der vi har et samarbeid 

med Lakselv kino.  To filmer vises for barneskolen. 

1.-4. klasse Sangen fra havet  

5.-7. klasse Doktor Proktors tidsbadekar 


