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Informasjonsbrev til elever og foresatte 2013-02-20 

 
Skoleballet 
 
Forrige torsdag arrangerte elevrådet og lærerne skoleball. Det ble en hyggelig kveld som holdt i hevd 
de gode tradisjonene som finnes på skolen for dette arrangementet. Nesten alle skolens elever 
deltok, og det var sjeldent mange vakre kjoler og stilige dresser å se. Til middag ble det servert 
kyllinggryte med is til dessert, og deretter var det polonese og dans. Utpå kvelden var det også satt 
av tid til de tradisjonelle kåringene av skolens ”konge” og ”dronning”, ”årets danseløve”, ”årets 
forbilde”, osv. 
 

I forkant av ballet hadde det vært en del oppstyr, da lærerne ønsket å forby kåringene. Bakgrunnen 
for dette var at de mente at slike kåringer ble for tilfeldige, og at de ikke gjenspeilte verdiene skolen 
står for. Etter et møte mellom rektor og elevrådet om dette bestemte elevrådet seg for å klargjøre 
reglene for slike kåringer, og benyttet samtidig anledningen til å rive ned noen myter som lærerne 
(og kanskje noen foreldre) hadde i forbindelse med kåringene. Resultatet var at elevrådet fikk 
gjennomføre kåringer på årets og fremtidige juleball under følgende forutsetninger: 
 

 Juryen for kåringene består av tre personer som velges blant elevrådets medlemmer 
 Alle kåringene skal være av positiv karakter 
 Det skal ikke legges vekt på personlig utseende 
 Alle kategoriene og kriteriene for hver enkelt kåring skal godkjennes i elevrådet og av 

rektor før de offentliggjøres for skolens elever i god tid før skoleballet 
 

Det forutsettes også at elevrådet snarest gjør skriftlig vedtak om punktene over (”Regler for 
gjennomføring av kåringer på skoleballet til Sigdal ungdomsskole”), slik at dette blir kjent for 
alle skolens elever og lærere med tanke på fremtidige arrangementer. 
 
 
 

Vinteraktivitetsdag 8.mars 
 
Som tidligere år arrangerer skolen vinteraktivitetsdag for alle skolens elever på Haglebu skisenter 
fredag 8.mars. Avreise blir som vanlig med buss fra skolen kl. 08.30 og retur 12.45 og 15.15. (De 
som reiser rett i bakken sier ifra til læreren sin om dette på forhånd.) 
 

Det blir anledning til å stå alpint/snowboard eller gå tur. For de som ønsker å gå en lengre skitur blir 
det arrangert en samlet tur inn over fjellet (interesserte kan melde seg på til Leif). Det blir også 
arrangert en kortere skitur rundt alpinanlegget for de som har lyst til det. Denne turen vil starte fra 
”lærergropa” nederst i alpinbakken ca. kl. 10.30, og de som er interessert kan bare møte opp der.  
 

Vi anmoder ellers alle om å ta med godt med klær, mat og drikke til denne dagen. Det er også 
tradisjon for at mange elever tar med seg ved og/eller engangsgriller i bakken denne dagen. Dette er 
bare hyggelig(!), men det er viktig at alle tar ansvar for å slukke ild og rydde etter seg! Husk på 
å ta med deg alt papir og annet søppel du har brakt med deg når dere reiser hjem! 
 

EKSTRA: 10.klasse har besøk av 38 nederlendere denne dagen. Jeg håper og tror at alle vil ta godt 
imot dem i bakken, og jeg ser heller ikke bort ifra at noen av dem gjerne tar imot en hjelpende hånd. 
 
Vi satser på godt vær og en aktiv og trivelig dag på Haglebu!  
 
 

Vennlig hilsen Stig Jørstad (rektor på Sigdal ungdomsskole)  
 
 
PS! Denne dagen er i utgangspunktet gratis, men de som vil leie snowboard-/alpinutstyr må betale dette selv.  


