Harstad Kommune
Harstad Skole

Sommerhilsen fra Harstad skole.
Endelig er ventetida snart over, vi flytter i løpet av sommeren inn på Nye Harstad skole. Det
kommer til å bli spennende og ikke minst givende for alle sammen å komme inn i ei tidsriktig
bygning, med bedre uteområde, flere lekeapparater og fine omgivelser. Vi gleder oss!
Samtidig vil vi takke dere foresatte og ikke minst elevene for å holde ut i byggeperioden med
trangere og trangere uteområde. Vi setter stor pris for deres støtte. For oss er det viktig at dere
framsnakker skolen, det er med på å skape et positivt læringsmiljø som smitter over på barna deres
og er med på å inspirere de til å gjøre en god skoleinnsats. Utdanning, både sosialt og faglig, er
viktig for å kunne mestre voksenlivet. Sammen med dere er vi på god vei til å skape en god og
inkluderende skole for alle barna som vi alle er så glade i!
Vi har på plass det meste når det gjelder personalet. På en såpass stor skole skjer det en del
endringer i personalet. Under ser dere oversikten over kontaktlærerne som er på de ulike trinnene
neste skoleår.
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trinn: Stine Flermoen, Solveig V. Lund, Tone D. Jacobssen, Eileen Mikkelsen
trinn: Yuliya Olsen, Morten Vollan, Rita Haugslett
trinn: Karen Mørtsell, Nina Eliassen, Ann Bente Hansen, Tone Ditløvsen
trinn: Kristin Høyden, Mathilde Osvoll, Vigdis M. Larsen
trinn: Therese Mari Sørensen, Kristin Dalen, Grethe Markussen
trinn: Anne Heidi Thomassen, Ann Tove Johnsen, Even Østrem Nilsen
trinn: Kjellaug Mikalsen, Stian Olsen, Siv Munkvold+ 1 til

Innføringsgruppene: Liv Marit Steinvoll, Stein Bornø, Vivi Fredriksen
Tospråklige faglærere: Ahmed Hussein, Abobaker Alawad, Samer Elias
Harstad skole har også ansvar for alle morsmålslærere som dekker de språkene der vi har flest
elever.
I tillegg er det miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter på de fleste trinnene.
Disse er ikke helt klare ennå.
SFO: Wårinn Solhaug er leder, mens Mona Fagerland er stedfortreder. Til sammen er det nesten
160 barn på SFO, og omtrent 20 ansatte.
Harstad skole er en flerkulturell skole med barn fra ca. 25 ulike nasjonaliteter. Dette har vi også
prøvd å gjenspeile i det voksne miljøet. Hos oss er det 10 ulike nasjonaliteter i det voksne
miljøet. Dette er vi stolte av, barna opplever allerede hos oss et mangfold som gjør at de vil
kunne møte verden med åpenhet og respekt for hverandre.
Vi ønsker dere alle sammen en riktig god sommer, så ses vi til skolestart. Offisiell åpning av
nyskolen er 1.oktober, etterfulgt av åpen dag 2.oktober og festforestilling for dere foresatte
onsdag 3.oktober.
Vennlig sommerhilsen fra Vidar Larsen, Are Justad, Kjersti Frostad og Wårinn Solhaug.

