
 

Mørkvednytt desember2017 

Kjære elever og foreldre 

Elevenes skolemiljø 
Så har vi lagt bak oss nok en spennende og travel høst på Mørkved skole. Vi arbeider på en 

skole som stadig er i vekst og utvikling, elevtallet øker og vi er optimistiske for fremtiden. 

Barna deres er vår viktigste drivkraft. De gir oss energi, skapertrang, noen ganger litt 

hodebry, men mest av alt glede i hverdagen. Mørkved skole arbeider kontinuerlig for å 

utvikle seg slik at hver enkelt elev føler trivsel og mestring ut i fra sine forutsetninger. 

Dette er hovedfokuset på vår skole. 

Elevenes læringsmiljø 

 Vi har denne høsten fortsatt vårt arbeid med Kultur for læring. Fokus i dette arbeidet er 

nå å analysere det arbeidet vi gjør for så å kunne sette inn tiltak som virker positivt for 

elevenes læringsutbytte.  

Mørkved skole er pilotskole for bruk av nettbrett i undervisningen. Elever på 1. og 2. trinn 

har fått utdelt hvert sitt nettbrett, og nettbrett som metode blir nå etter hvert en del av 

deres hverdag på skolen. Så langt har innføringen gått veldig bra. Både personalet og 

elevene er engasjert og motivert. Målet er at alle våre elever skal få tilpasset 

undervisningsstoffet på en god måte som gjør at de vil lære bedre. Etter jul står resten av 

skolen for tur. Det er bare å glede seg! 

Aktivitetsuker 

Hvert år har Mørkved skole et temaprosjekt ut i fra en rullerende plan med; teater, 

Mørkvedkvelden og temaperiode med fysisk aktivitet. Dette året er det igjen tid for vår 

tradisjon Mørkvedkvelden . Den 12.april har vi satt som dato for kvelden og det spørs om 

det ikke vil komme noe digital læring på programmet. 

 

 

 



Avslutning til jul 

Onsdag den 20. desember skal vi ha julemarkering i Brumunddal kirke kl. 10.00. Det er 

som vanlig 4. trinn som står for underholdningen i kirken. Dere foreldre, har gjennom 

Transponder, meldt på barna deres enten til dette opplegget, eller et alternativt opplegg på 

skolen for de som ønsker det. Siste skoledag før jul er fredag 22.desember. Skoledagen 

avsluttes 12.40 

Første skoledag etter jul er tirsdag 2. januar kl. 08.30.            

   

          

Vi vil takke dere for godt samarbeid denne høsten! 

Vi ønsker dere alle en riktig god juleferie og ett godt nytt år! 

 

Tone Strømberg  Lars Erik Pedersen  Else Marie Solem Haga 

Rektor        Assisterende rektor        SFO-leder 

 

 

Mørkved skole, Kongsvegen 94, 2380 Brumunddal. Telefon: 62 33 63 60 

E-post: postmottak.morkved.skole@ringsaker.kommune.no 
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