Toleransereise 2010 for Skrim ungdomsskole
Litt om dagens status. Svar på slippen nederst og returner den til oss via elevene, senest uke 6.

Økonomi:
•
•

•

Pris: 4780,- for en 8 dagers tur. Vi antar 6 lærere og 62 elever på tur.
Aktive Fredsreiser gir 1000,- rabatt pr. elev. Kommunen og kantina bidrar med penger.
Vi anslår at det i verste fall mangler 1900-2200 kr pr elev, ca 120.000 kr totalt.
Vår konto i Sandsværsbanken: 2291.17.37438

Foreldre med på tur – her må dere svare nedenfor:
•
•

Flott om foreldre blir med, men ikke noe krav. Kun et begrenset antall foreldre kan være med. Viktig
å få avklart interessen nå. Skolen avgjør dersom flere foreldre vil være med enn ledige plasser.
Foreldre betaler turen selv, full pris.

Kommunikasjon mellom oss og dere foreldre – her må dere svare nedenfor:
•

Utsendelse av papirskriv er tregt og «ikke alltid helt til å stole på». Bruken av Fronter har så langt
ikke tatt av. Vi har tilgang på adresse og telefonnummer til dere, men dette er en tidkrevende måte å
kommunisere på. Vi ønsker å nå flest mulig via e-post – svar derfor nedenfor eller send epost til
stein.greger@kongsberg.com

Dugnader, gaver og andre inntekter – her må dere svare nedenfor:
•

•
•

•

Seljordfestivalene (1 2 stk) sier vi «får så mye vi vil ha» og Jazzfestivalen sier vi «må se det an til
våren» – mulige jobber til sommeren. Vi håper på veirydding i tidlig i mai. Noen andre muligheter
kan være snømåking, hagearbeid, loddsalg, og vaffelsalg under Marken. Dere må sjekke rundt,
komme med innspill, forslag og muligheter – ellers blir det smått med dugnad.
Innsatsen skal være frivillig, men vi påtar oss kun de oppgaver som vi kan stå inne for - vet vi kan
gjennomføre. Er dere villige til å bidra? Svar nedenfor.
All erfaring tilsier at noen synes det er for dyrt å bidra med gaver til en slik tur. Vi ønsker å bidra til
at alle får muligheten til å være med. Vi ser for oss en løsning hvor foreldrene tar kontakt med
skolen, varsler sitt behov og sammen finner en løsning knyttet til dugnader.
All erfaring tilsier at det blir endringer i elev-flokken – noen slutter og noen kommer. Nye skal få
være med, uten at de skal bidra uforholdsmessig mye. Pengene vi skaffer tilveie skal brukes på
Skrim sin toleransetur for 2010. Dette betyr at de som slutter ikke får med seg penger som følge av
dugnadsinnsats eller gaver – og samsvarer med svar fra kommune og fylkeskommune etter en sak på
Vestsiden u-skole.

Med vennlig hilsen
Foreldrekomiteen
Toleransereise 2010 for Skrim ungdomsskole

Toleransereise 2010 – Svar her, klipp av og returner - eller en e-post til stein.greger@kongsberg.com
SVARFRIST: Senest FORELDREMØTET i uke 6
Elevens navn og klasse: ___________________________________________________________
Navn og antall foreldre som ønsker å bli med: __________________________________________
Villig til å delta på dugnad (Ja / Nei) : ___________
Kontaktes på e-post: ______________________________________________________________

