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Til foresatte ved Berg skole.  

 

Skoleåret nærmer seg slutten. Som ny skole har vi også dette skoleåret vært spesielt opptatt av 

å etablere et godt læringsmiljø, og å etablere fellesskap og kultur for å ta vare på hverandre. 

Trivsel og samhold er avgjørende for å kunne lykkes med å bygge opp Berg skole slik vi 

ønsker.  

 

Forrige uke gjennomførte vi temauke. Temaet var "en reise til et annet land".  Elevene ble delt i 

grupper på tvers av klassene. Hver elev jobbet med "sitt" land helde uken. Det var USA, Brasil, 

Japan, Frankrike og Australia som ble representert. Elevene avsluttet uken med å "besøke" 

hverandre. Elevene så ut til å stortrives med en annerledes uke, og vi har i ettertid sett at flere 

har fått seg nye venner i andre klasser.  

 

Vi får 75 nye skolestartere i første klasse fra høsten av. I takt med elevtallsøkning, har vi tilsatt 

flere nye på skolen og aktivitetsskolen. Lærerkabalen settes opp ut fra den enkeltes klasses 

behov, fagkompetanse på hvert trinn, erfaring, utdanning m.m. Det er vanlig at noen klasser 

bytter lærere ved oppstart av nytt skoleår, mens andre fortsetter med lærere de kjenner. 

Lærerkabalen for neste år er nå klar. Vi tar forbehold om endringer som måtte oppstå pga. 

uforutsette forhold.  

 

Kontaktlærere skoleåret 2016/2017: 

1A- Monica Lunde 

1B – Ingunn Hestvik Mork 

1C – Runar Ragnarson Brataas 

2A – Heidi Camilla Raaberg 

2B – Linn Johanne Haaland 

2C – Claudia Krogh 

3A - Kristine Stedje 

3B – Cathrine Amundsen 

4A – Emilie Selvåg 

4B – Anette Møller 

4C - Linn Fjellvik Vangen 

 

Som faglærere/støttelærere har vi i tillegg Espen Antonsen, Morten Henriksen, Arne 

Skjæveland og Heidi Rasmussen.   

Karine Bekkely blir skolens sosiallærer. Hun kommer også til å ha støtteundervisning. Vi har 

tilsatt Cecilie Mohn som spesialpedagog/logoped i 50% stilling. Hun vil bli tilknyttet 4. trinn.   

 

Vi er stolte over vårt aktivitetsskoletilbud med et sjeldent godt og variert innhold, og vi er glade 

for at mange av aktivitetsskolens dyktige ansatte blir med oss videre neste skoleår.  

 

Vi får nytilsatt baseleder på førsteklassebasen. Hun heter Sarika Dait. Det er Marie Torheim 

Kristoffersen, som dere kjenner som assistent fra i år, som blir baseleder på andre/tredje-trinns-

basen, mens Caroline Bjerkenes blir baseleder på vår nye fjerdetrinns-base.   
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Vi flytter inn i det tredje rehabiliterte bygget i juni! Det har blitt et flott bygg med nytt inventar 

og utstyr. Skolens uteområde ferdigstilles i disse dager. Vi oppfordrer alle skolens foresatte til å 

legge en kveldstur rundt skolen, slik at dere kan se hvor flott uteområde elevene på Berg skole 

skal få gleden av i årene som kommer!  

 

Byggestart for det siste bygget som skal inneholde to kroppsøvingssaler og musikkrom er 

beklageligvis blitt forsinket. Dette er det følere grunner til. Reguleringssaken for å komme i 

gang er blitt utsatt fordi enkelte har ment at bygget blir for dominerende i området, og at de 

høye eiketrærne kunne bli skadet. Det er ulike vernehensyn som må håndteres både når det 

gjelder trærne, arkeologi og antikvariske innspill. I tillegg har naboene kommet med 

synspunkter. Reguleringssaken forventes behandlet i Bystyret 22. juni. Vi håper saken går i 

orden, slik at vi får byggestart til høsten. Undervisningsbygg sier de regner med at bygget skal 

stå klart til januar 2018. 

 

Siste skoledag før sommeren er torsdag 23. juni. Aktivitetsskolen er åpen ut juni måned, og 

åpner igjen fra 1. august. Første skoledag etter sommerferien er mandag 22. august. Elevene på 

2.-4. trinn møter kl. 8.30, skolestarterne møter kl. 10.00.  

Hold av ettermiddagen 23. august. FAU arrangerer "bli kjent"- ettermiddag for nye og "gamle" 

elever og foresatte på Berg skole.  

 

Informasjon om sommerens leseaksjon blir sendt ut til alle klasser i juni.  

 

Takk for et positivt og godt samarbeid dette skoleåret! 

 

Vi ønsker dere en riktig god sommer når den tiden kommer!  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Yngvil Hestenes                         Pernille Grepp Knutsen                           Guro Sætereie 

Rektor                                        Ass.rektor                                                 Leder aktivitetsskolen 

 

 

 

 

 

 


