REKTOR
Ingunn Marie Myren, Åse Julusmoen
(konstituert fram til 1. sept)
UNDERVISNINGSINSPEKTØR
(vikar for rektor - sosiallærar - koordinator
for spesialundervisning)
Åse Julusmoen, Sissel Espe (frå 1.sept.)
RÅDGJEVAR
Christian Kleiven

Visjonen vår:
Identitet

LEIKANGER UNGDOMSSKULE
EIN SKULE I UTVIKLING

Me ynskjer at ungdommen skal få
kunnskapar om og kjenna at dei høyrer
til i heimbygda.
Samarbeid

LAGLEIARAR
Lag 7: Stine Marie Johansen
Lag 8: Johannes Grundt Jondahl
Lag 9: Helge Ness
Lag 10: Helge Torstad

Dette prøver me å få til gjennom
samarbeid med lokale ressursar arbeidsplassar, institusjonar, lag og
organisasjonar.

KONTAKTLÆRARAR

Kreativitet

7A:
7B:
8A:
8B:
9A:
9B:
10A:
10B:

Me vonar at ungdommen skal sjå
kvalitetar, få idear og bli nyskapande.
Inspirasjon kan hentast lokalt,
nasjonalt eller internasjonalt.

Rune Vatnamot Åberge
Tove Stensås
Madeleine Henriksson
Silje Høyvik Bergum
Sigrunn Kvåle
Kenneth Lomås
Hanne Havnen Ness
Janne Marita Bergheim

Handling

Kontakt skulen

I framtida trengst det aktive og
engasjerte menneske som kan ta eit
tak som arbeidstakarar,
arbeidsskaparar og samfunnsbyggjarar.

Leikanger ungdomsskule

Slik kan skulen bli

Er det noko du vil vita meir om?

Korea 6
6863 LEIKANGER
Telefonnr: 57 62 97 60
Telefonnr: 57 62 97 61 / 954 68568 (rektor)
e-post:
leikanger.ungdomsskule@sogndal.kommune.no
heimeside: http://www.leikanger.ungdomsskule.no

ein ressurs i lokalsamfunnet,
og lokalsamfunnet ein ressurs i skulen.

2021 - 22

MÅL FOR SKULEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Opplæring for framtida
Trivsel blant elevar og tilsette
Oppfylging av satsingsområde
God ressursutnytting
Lagarbeid med klar oppgåvefordeling
Godt samarbeid mellom dei tilsette
Gode relasjonar lærar - elev
God kontakt og samarbeid
skule - heim
• Samarbeid lokalt og internasjonalt

BETRE TVERRFAGLEG INNSATS – BTI
•
•

VALFAG
Kommunal satsing
Dei tilsette skal ha kompetanse i å
bruke BTI-verktøyet

INTERNSJONALT SAMARBEID
•

Ungdomsskuletrinna har:

Læring gjennom internasjonalt samarbeid
o Arbeida for å delta i
internasjonalt prosjekt
o Samarbeid med skular i andre
land i faget internasjonalt
samarbeid og eventuelt i språkfag

Skulen har desse valfagstilboda:
Fysisk aktivitet og helse, design og redesign,
friluftsliv, trafikk og internasjonalt samarbeid.

FRAMANDSPRÅK eller
FORDJUPINGSFAG/ARBEIDSLIVSFAG
Me har faga:
Tysk og arbeidslivsfag på 9. og 10. steg. Elevane
vel framandspråk, fordjupingsfag eller
arbeidslivsfag om hausten i 8. klasse. Dei har
dette faget heile ungdomsskulen.

Leikanger ungdomsskule er:

SATSINGSOMRÅDE OG MÅL
2021-22

MIDTTIME MED FYSISK AKTIVITET
MOT-skule

Tysdag og torsdag kl. 11.00 - 11.30.

Jf. utviklingsplan for skulen

LEKSEGJERING PÅ SKULEN

VURDERING

To ulike tilbod – opptil tre dagar for veka

Læreplanverket for Kunnskapsløftet
•
•

A. Tysdag kl. 14.30 - 15.30
Ope for alle elevar

Samkøyra lokale planar for LK20 med
samanheng mellom overordna del og
tverrfaglege tema og ulike fag
Elevane skal vera aktive i eiga læring

B. Måndag og torsdag kl. 14.30 - 15.30
Søknad til rektor

TILPASSA OPPLÆRING OG
INKLUDERANDE PRAKSIS
•

LÆRARUTDANNINGSSKULE
•

Praksis for lærarstudentar frå
Høgskulen på Vestlandet – HVL - både
haust og vår. Skuleovertaking.

•

Samarbeid for å utvikle
vurderingspraksisen ved skulen

Vidareutvikla to-lærarsystem knytt til
tilpassa opplæring

SKULETIDER
Start: Måndag/fredag
09:00
Tysdag/onsdag/torsdag 08:30
Slutt: Alle dagar
14:30

