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Kjære elever og foreldre 

Elevenes skolemiljø 
Så er snart julen her, og vi kan se tilbake på en høst med stor aktivitet, hardt arbeid fra små 

og store, men ikke minst my latter og glede. Vi arbeider på en skole som på ulike måter er 

i sterk vekst og utvikling. Elevtallet har det siste året økt kraftig, og i skrivende stund har vi 

nå 321 elever hos oss. Vi som arbeider her er stolt av skolen vår. 

Barna deres er vår viktigste drivkraft i alt vi gjør på Mørkved. Det viktigste av alt er at de 

trives og har det bra på skolen. Det er gjennom god relasjonsbygging vi klarer å skaper et 

godt skole- og læringsmiljø. 

Elevenes læringsmiljø 
Vi har denne høsten fortsatt vårt arbeid med Kultur for læring. Tema denne gangen er 

Motivasjon, tro på seg selv og ros. Fokus i dette arbeidet blir på nyåret å analysere det 

arbeidet vi gjør, slik at vi blir i stand til å sette inn tiltak som virker positivt for elevenes 

læringsutbytte.  

Bruken av digitale verktøy er nå satt i system. Alle elevene har nettbrett som brukes daglig 

i arbeid på skolen. Det vi har sett i den daglige i bruken av nettbrett er at vi i større grad 

enn tidligere har hatt mulighet til å tilpasse undervisningen til elevene. I løpet av våren vil 

vi ha fokus på hvor vi går videre i å utvikle oss som en fremtidsrettet skole. Digital 

dømmekraft og større forståelse for den pedagogiske bruken av digitale verktøy kan bli et 

viktig stikkord her.   

Det er viktig å presisere at nettbrett er en metode vi bruker på linje med andre pedagogiske 

metoder. Vi ønsker å være en skole som er kreative i forhold til elevenes læring. Her er vi 

på stadig jakt etter å bli bedre.  

 

 

 



 

 

Aktivitetsuke  
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 temaperiode med 

vekt på fysisk aktivitet som står på programmet. Temaperioden vil bli gjennomført i uke 21 

og 22. 

Avslutning til jul 

Onsdag den 19. 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 21.desember. Skoledagen 

avsluttes 12.40 

Første skoledag etter jul er torsdag 3. januar kl. 08.30. 

SFO er åpen onsdag 2. januar for de som har plass der.            

   

          

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 
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