
Månadsbrev januar 2019  
 

Vel overstått jule- og nyttårsfeiring, og godt nytt år til elevar og foreldre!  
 

Det vart mange kjekke adventssamlingar, både med lesing, aktivitetar, omvendt 

julekalender om menneskerettar og innsamling av både klede og pengar i desember. 

Juleverkstad vart det òg tid til, og eg vonar mange vart glade for det som vart laga og 

som kanskje låg under nokre juletre. Elevane koste seg i alle fall, sjølv om nokon sakna 

mandel i julegrauten. Høgdepunktet vart juletrefesten med mange fornøyelege og flotte 

innslag. Det vart slått fast på festen i år òg at elevane på Sinnes skule er flinke, og alle 

saman er på scenen. Det er ikkje ei sjølvsagt sak alle stader.  
 

Det sosiale målet i januar er å ha evne til å setja seg inn i ein annan sin situasjon, 

noko 6. klasse truleg vil seia meir om på morgonsamlinga 7. januar. Tysdag 15. januar er 

det møte i SMU og SU, og onsdag 16. skal 9. klasse på MOT-samling på Tonstad første 

del av dagen. Torsdag 17. får 1.-6. klasse besøk av gruppa FANT, Unni, 

Georg og Vegar,  som har med seg "folkemelodier, kjente og mindre 

kjente barnesanger, og tull og tøys og fanteri i den musikalske sekken 

sin". Då skal elevane mellom anna vera med å syngja Per Spelmann og Kjerringa med 
staven, så her er det berre å øva! 23. januar skal 8. og 9. klasse vera med på UEVO-

undersøkinga som skal kartleggja vald, overgrep og omsorgssvikt mot barn i Noreg, og 

det kjem meir informasjon til dei det gjeld etter kvart. HUGS foreldremøte 29. januar 

om elevundersøkinga! 
 

På Sinnes har me tilbod om leksehjelp måndag og onsdag frå 14.30-

15.15. "Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til lærings-
arbeidet, kjensle av meistring og gode rammer for sjølvstendig 
arbeid. Leksehjelpa skal òg medverke til å utjamne sosial ulikskap i 

opplæringa. Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i 
samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.”  (§ 1A-

1. i føreskrift til opplæringslova) Me vil minna om at det er foreldre som har ansvar for 

at barna gjer lekser. Foreldre si interesse for det som skjer på skulen, fagleg og sosialt, 

har stor påverknad på barna sin motivasjon for læring og gode arbeidsvanar. Det er 

difor viktig at alle støttar barna sine ved m.a. å følgja med på skulearbeidet. Skulen sine 

ordensreglar gjeld òg under lekselesinga. Det skal sjølvsagt vera ro når leksene blir 

gjort, og om ikkje ordensreglane blir følgde, ser me oss nøydde til å ha konsekvensar. 

Foreldra får beskjed frå klassestyrar om barnet ikkje følgjer reglane, og gjentek dette 

seg meir enn tre gonger, kan ikkje eleven vera med på leksehjelp den neste månaden. Eg 

vonar dette ikkje blir naudsynt! 
 

Sinnes 02.01.19, Åse-Berit (rektor) 


