
 

Teigar 
ungdomsskole 

Nyhetsbrev 
Desember 2019 

Hendelse på skolen 
Torsdag 21. desember oppstod det en      
situasjon på skolen som opplevdes     
skremmende for en del elever. En elev       
ved skolen hadde med seg kniv og       
jernstang på skolen med hensikt om å       
skade. Dette ble raskt oppfattet av de       
voksne på skolen og situasjonen ble      
raskt avverget i samarbeid med politiet.      
Ingen andre elever ved skolen var på       
noen måte involvert i hendelsen, men      
flere observerte at politiet var til stedet       
og måtte handle i henhold til sine rutiner.        
Skolens rutiner fungerte også godt i      
dette tilfellet. 
I ettertid er sikkert noen elever og       
foreldre engstelige for denne eleven.     
Eleven er tatt godt hånd om av       
hjelpeapparatet, hjelpetjenester og politi    
og får nødvendig oppfølging. Skolen har      
også satt inn tiltak for å ta hånd om         
eleven og sikre skoledagen for alle      
andre elever på skolen. Vi oppfordrer      
alle til å være inkluderende for å gjøre        
hverdagen enklere for alle. Eleven vil      
gradvis være tilbake i skolebildet. 

Klassefremmende tiltak 
Dette skoleåret er det satt av en større        
sum penger i budsjettet for å håndtere       
reparasjoner, rengjøring og/eller   

erstatning av ødelagt utstyr på skolen.      
Der elever ved uforsvarlig handling eller      
direkte hærverk forårsaker at    
utstyr/møbler må erstattes eller bevisst     
griser til på skolen, blir det trukket en        
sum fra denne potten. April/mai fordeles      
resterende pott på alle klassene til      
klassefremmende tiltak eller turer i     
samarbeid med kontaktlærer. Hensikten    
er både å gi klassene mulighet til noe        
hyggelig, men også å fremme     
holdninger om ivaretakelse av skolens     
fysiske miljø og inventar. 

Hva skjer i desember: 
● 3. des: Terminprøve matematikk 9. 

trinn 
● 5. des: Fagdag norsk - 8. trinn 
● Uke 50 - 51: Tverrfaglig arbeid - 8. 

trinn 
● 17. des: Terminprøve hovedmål - 

9. trinn 
● 17. des: Vaksinasjon 10. trinn 
● 18 des: Terminprøve sidemål - 9. 

trinn 
● 18. des: Prøve matematikk - 10. 

trinn 
● 19. des: Gudstjeneste Teie kirke 

13:00 
● 20. des: Skoledagen slutt 13:35 

 

Skolegudstjeneste 
19. desember avholdes den årlige     
skolegudstjenesten i samarbeid med Teie     
kirke. Se eget skriv om dette. Alternativt       
opplegg avvikles på skolen for de som       
ikke blir med i kirken. 
 

God Jul! 


