
GOD
SOMMER
Litt om det som var. Litt om det

som kommer.

KOPERVIK SKOLE



Les mer på: www.https://kopervikskole.karmoy.kommune.no/
 

Tlf 52 85 75 86  Tlf SFO: 911 68 030
Må du nå rektor i sommer? 957 250 09 (SMS!)

Kjære foreldre.

Det er klart for siste skoledag skoleåret 20-21.  Sjuendeklassingene våre er kommet til dagen de forlater
barneskolen. Jeg husker dem som førsteklassinger.  Det var lærerstreik da de startet og jeg var vikar. Jeg husker
dem som små og snåle.  Når er de litt eldre.  Men fortsatt snåle.  Jeg kommer til å savne dem og kanskje de
kommer til å savne barneskolen også.  Litt?  Det er mye de har lært og erfart på disse årene.  Ikke alle erfaringene
slik de skulle ønsket.  Men livet byr nå på oppoverbakker og nedoverbakker.  Medgang, motgang, gleder og sorger. 
 Noe bare skjer uten at det er noen sin skyld. Noe påfører vi hverandre. Det er viktig at vi skaper noe positivt og
godt rundt oss.  Det har hver av oss makt til.  Av og til ved hjelp av et smil eller et hallo.

Vi har møtt flere utfordringer de siste femten månedene enn noen gang før i nye Kopervik skole sin historie.  Jeg er
imponert over hvordan dere foreldre, elevene og personalet har løst disse.  Vi  ser også at det er forhold vi som
skole ønsker å bli bedre på.  Som rektor er jeg lei meg de gangene vi ikke finner gode løsninger raskt.    

Det er en veldig sammensatt og kompleks hverdag vi arbeider i.  Bare tenk: Vi er 400 mennesker som arbeider tett
sammen fem dager i uka.  Elevene våre skal fungere sammen hver skoledag i sju skoleår.  Det er spennende, kjekt
men også krevende da alle relasjoner er unike.  Til slutt. Takk for innsatsen til personalet.  Verden skulle bare visst
hvor mye de står på for at elevene skal ha det godt.  For et fantastisk mannskap vi har!:-).  Takk for samarbeidet
dere gode foreldre. Vi sees og inntil da, ha en riktig fin sommer!  Mvh rektor André

Skoleåret 2021-2022 

Vi gleder oss til et år med en historisk sterk satsning på 1.-4. trinn.  Resultatene av arbeidet som gjøres viser igjen i
klassene våre. Med de ressursene og den organiseringen vi skal bruke inn mot våre yngste elever kommende
skoleår vil vi få ytterligere løft i læringen kommende skoleår. Vi gleder oss.  Dette blir bra!

5.-7.trinn vil også samlet få en styrking kommende skoleår.  Vi gleder oss til å ta fatt!

Skoleåret 2020-2021

1.trinn: Kontaktlærere er Hilde Warren og Hilde Bergfjord

2.trinn: Kontaktlærere er Erle Mirjam Toskedal og Marthe Brekke

3.trinn: Kontaktlærere er Elise Skulerud og Heidi Gundersen

4.trinn: Kontaktlærere er Grethe Westergård og Anne Cathrine Lund

5.trinn: Kontaktlærere er Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim

6.trinn: Kontaktlærere er Dagfinn Nes og Espen Sandslett Larsen

7.trinn: Kontaktlærere er Kristiane Danielsen og Vebjørn Nord Haugland

Velkomstklassen: Kontaktlærer er Margit Vea

Spesialavdelingen: Kontaktlærer er Hanne Hauge Milje



Kopervik skole vil sammen med noen av de andre
karmøyskolene operere med 60 minutters
undervisningsøkter kommende skoleår.  Dette vil bli
standard for alle karmøyskolene året etter.

Dette vil gi oss bedre start og sluttider for skolen som
helhet.  Det vil gi langt bedre mulighet for skoleutvikling
da onsdagen gir oss rom for det.

Viktigst er at vi får en lengde på undervisningsøktene
som gir oss tid til god forespeiling av økta, læringsøkt
med mulighet for dybdelæring og tid til å oppsummere
arbeidsøkta.

Skolestart 
 

Mandag 
16.august 

klokken 08.20.  
 

Vi møtes da 
i skolegården

 
SFO åpner 07.00

 

Sammen om den gode skolen -for alle

Skoledagen 21-22
Mandag: 08.20-13.20 Alle.

Tirsdag:  1.-4. fra 08.20-13.20
                5.-7. fra 08.20-14.30

Onsdag: 08.20-12.10 NB! Merk sluttiden.

Fredag:    08.20-13.20 Alle.

Torsdag:  1.-4. fra 08.20-13.20
                 5.-7. fra 08.20-14.30

Pilotskole

Henting av klær
Frem til og med tirsdag 29.juni klokka 12.00 kan dere 
komme og hente klær.  Flere av våre flinke og hjelpsomme 
femteklassinger har brettet og hengt opp klær nede i 
i kjelleren under inngangen til 2. og 4.trinn.  Kom og se!  
Kom og hent!  Resterende klær leveres videre til gjenbruk 
uti neste uke.

Visste du at sju av
personalet vårt har fått eller
venter barn i år:-)

Visste du at Aud June, Venke, Gunn
og Gjertrud har sin siste skoledag
onsdag 23.juni.  De blir pensjonister.




