
Sommerbrev fra rektor 

Det har vært en varm og annerledes vår i år enn vi er vant til. Euforisk «støy» fra skolegården  

har ofte markert slutten på uken, når AKS har spylt frydefulle elever i 27 graders varme for å  

kjøle ned varme kropper. Det er godlyd☺ 

Det har vært flott å komme til en skole med flotte elever, dyktige ansatte, hyggelige og engasjerte 

foreldre, og gode tall fra elev- og foreldreundersøkelsen. Det viser at det jobbes hardt og 

systematisk med elevenes læring og skolemiljø. Samtidig finnes det enkelte elever som ikke har det 

like bra. Det er noe vi er bevisste på, og som vi tar på største alvor.  

Det har vært flott å observere alle de fine aktivitetene elevrådet og trivselsledere arrangerer for alle. 

Elevmeglerne gjør også en god jobb og er gode rollemodeller for yngre.  

Et godt samarbeid med dere foreldre er viktig for oss. «It takes a village to raise a child». At dere 

forsterker det vi jobber med på skolen, og at elevene møter like forventnigner fra voksne rundt seg 

gjør det trygt og forutsigbart. Takk for at dere bryr dere og engasjerer dere, bidrar aktivt og gir oss 

tilbakemeldinger.  

En spesiell takk til klassekontakter og til FAU som har stilt på møter og vært flotte 

foreldrerepresentater gjennom året. Til høsten gleder jeg meg til å møte FAU. Noen fortsetter og 

noen nye kommer til.  

Gjennom året har vegarbeid rundt skolen gjort skoleveien til elevene noe utrygg. Morgenfugl-

ordningen, der foreldre har vært vakter i trafikken, har sikret trygg skolevei for alle. Tusen takk til 

alle som har bidratt til det. 

Vi gleder oss til å møtes på Skoledansen 15.juni i store skolegård. Med klassevise avslutninger 

etterpå.  

På vegne av alle ansatte på Voksen skole: Takk for samvær med barna deres dette skoleåret! Det er 

innimellom krevende å utvikle små mennesker til å bli reflekterte og kritiske individer, men også 

fantastisk givende. Vi møtes igjen, med ladede batterier, til skolestart 20.august. Nærmere 

informasjon kommer på skolens hjemmesiden.  

Husk Sommerleskampanjen! Det viktigste dere gjør for lesearbeidet er å skape mange gode 

lesestunder med og for barna i sommer. 

Hilsen Camilla E. Torsæter 

Rektor på Voksen skole 

 

 


