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Kjære foreldre og elever.                                                               26.02.2020 

 
Da er ny rektor allerede i full sving ved Eide Skole. Jeg overtar en flott barneskole 

etter Johnny Fosen med 49 ansatte og 371 elever per dags dato. I en skole full av 

historier og med røtter tilbake til 1933, er det spennende å bli kjent med både elever 

og ansatte. Det virker som en flott gjeng her på skolen, og jeg gleder meg til å bli 

kjent med alle sammen. 

 

Jeg ser også frem til et godt samarbeid med hjemmet, dermed kommer jeg til å kalle 

inn til FAU og SU møte i løpet av mars måned. Det er viktig at vi blir bedre kjent, og at 

vi kan drøfte hvordan vi sammen skal løfte skolen frem til avvikling i 2023.  

 

Ny skole og skolebygg er også på trappene. Jeg har fått en kort innføring i 

tegningene og tankene rundt nytt skolebygg. Her er det viktig at elevene også får litt 

mer informasjon og ikke minst ha mulighet til å engasjere seg i deler av 

byggeprosessen. Vi håper at noen av klassene kan bidra inn mot spadestikk i det 

byggingen av den nye skolen skal starte opp. 

 

Ellers ved siden av satsing på IKT og Trivselsledere arbeider vi for fullt med 

Fagfornyelsen her ved Eide Skole. Som andre skoler setter vi oss inn i de nye 

læreplanene i forkant av at de trer i kraft høsten 2020. 

 

Jeg ser at det er høy trivsel blant elever og personale ved Eide Skole, noe vi skal 

ivareta i tiden fremover. Et godt og trygt skolemiljø for alle ved skolen er viktig for oss 

alle, og da er ofte dialogen mellom hjemmet og kontaktlærer en viktig nøkkel for 

godt samarbeid.  

 

Ha et fortsatt godt skoleår for 2019/20 ved Eide Skole alle sammen. 

 

Mvh Joakim Lund 

Rektor Eide Skole 
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