
 

 

HOLLA 10-ÅRIGE SKOLE 
Infoskriv januar 2020 

 

Godt nytt år alle sammen. 
 
Da er vi i gang med vårsemesteret ved Holla 10-årige skole. På ungdomstrinnet starter 2. termin 
mandag 20 januar. Elevene der får sine halvårsvurderinger fredag 24. januar.  
 
Barnetrinnet er i gang med 2. termin allerede. Det starta opp første skoledag etter nyttår.  
 
Som dere kjenner til har vi blitt noen færre elever på skolen vår etter at Nome statlige mottak ble 
avvikla fra 1. januar 2020. Dette har konsekvenser på ulike områder i Nome kommune, og får også 
konsekvenser for skolen vår. 
 
I media har dere lest om en utfordrende budsjettsituasjon. For oss på skolen betyr det i praksis færre 
ansatte, og ut fra det en omlegging av timeplanen på ulike trinn. Trinn 3 har blitt en klasse på grunn 
av at antall elever har gått ned. På trinn 8 har de fått ny kontaktlærer. Nåværende kontaktlærer har 
fått ny jobb og slutter 24. januar. Dette har det gått ut spesifikk informasjon om til disse klassene. 
Også på andre trinn er det ulike endringer. Skolen vår har fått en ny ansatt som tidligere jobbet på 
mottaket. Dette er Bente Lysgård Jørgensen. Hun vil jobbe på skolen i et vikariat en periode mens 
kommunen avventer hva som skjer med videre drift av mottak i Norge. Velkommen til henne. 
 
Fylkesmannen i Telemark har sendt oss en «Foreløpig tilsynsrapport» med varsel om vedtak etter at 
de har gjennomført tilsyn med skolen vår rundt skolemiljø. Kommunen har rett til å uttale seg før 
endelig tilsynsrapport foreligger. Når den endelige rapporten kommer vil det bli sendt eget brev til 
elevrådet og foreldrerådet. Rektor vil orientere i rådsorganene tirsdag 21. januar om  innholdet i den 
foreløpige rapporten.  
 
Vi vil i minne om at det kan være svært glatt i Kirkebakken og i området ved «Kiss and ride». Vær 
forsiktig og oppmerksom når du ferdes der eller skal sette av ditt barn slik at vi unngår ulykker. Det er 
svært glatt på skoleområdet på barnetrinnet. Vi har derfor måttet stenge av deler av området inntil 
videre. 
 
Så  håper vi på snø slik at vi får muligheten til å utnytte uteområdet til vinteraktiviteter og 
nærområdet til ski og skøyteaktiviteter. Rundt oss har vi Skagerak og fine lysløyper og skøytebanen 
på Berget. Vi setter pris på  samarbeidet vi har med Berget Vel og USF. 
 
Med dette nyttårsbrevet ønsker vi  et fortsatt godt samarbeid med dere i heimen faglig og sosialt til 
beste for alle våre elever på Holla 10-årige skole. 
 
Med hilsen  
 
Anne Lindgren   Else Ljungstrøm   Erik Hoff 
Rektor    inspektør barnetrinn  inspektør ungdomstrinn 


