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Informasjonsbrev / referat

FORELDREMØTE 12.september 2017

Kort presentasjon av de som drifter Idrettsskolen Jutul:

• Begge ansatt fra månedsskiftet august/september 2017.

• Sigrid Nestgaard Rød: Leder for Idrettsskolen. Har en bachelor i psykologi fra Universitet i 

Bergen. Studerer for tiden på Norges Idrettshøgskole, med fordypning innen Sport Management. 

Generelt glad i aktivitet og friluftsliv, og aktiv som spiller og leder i Christiania Lacrosse.

• Ina Dahl Silkoset: Leders høyre hånd og instruktør for kveldsgruppene. Utdannet innen Sport 

Management fra Høgskolen i Innlandet (Lillehammer). Jobber for tiden med Idrettsskolen og 

Fotballakademiet på Jutul. Allsidig bakgrunn fra idrett og arbeid med barn.

Våre fokusområder:

• Mestring og utvikling

• Glede

• Trygghet

• Variert aktivitetstilbud

Kommunikasjon med foresatte:

NETTSIDE:     

Generell overordnet informasjon finner du på: https://www.jutul.net/Idrettsskole.html 

APP:     

Vi kommuniserer til daglig med appen «Spond». Dette er en app som kan lastes ned på smarttelefoner. Her 

legger vi inn arrangementer for hver uke der vi sender ut informasjon med grovprogram og bekledning. 

Vi anbefaler alle foreldre å laste ned appen, men dersom man ikke har mulighet til det vil man få varslinger 

på sin registrerte e-postadresse og telefonnummer. 

https://www.jutul.net/Idrettsskole.html


Foreldre i nærheten

Vi i Idrettsskolen ønsker at foreldrene trekker seg unna, da vi tror dette vil gjøre det lettere for at barna 

«glemmer» at mamma/pappa er der og dermed engasjerer seg i aktiviteten med de andre.

Innspill

Vi i Idrettsskolen håper på et godt samarbeid med dere voksne. Dersom dere har innspill, ønsker for 

aktiviteter, ris eller ros, kom gjerne med det!

Ressursgruppe

Dersom dere som foreldre ønsker å stille opp litt ekstra, har det tidligere være opprettet ressursgruppe for å 

forbedre tilbudet og bidra der det trengs. Dette vil være særlig knyttet til eksempelvis jule/sommeravslutning 

og eventuelt andre ekstraarrangementer. Ta kontakt med idrettskolen@jutul.net dersom dette er noe for deg.

Ta kontakt dersom dere lurer på noe!

Med vennlig hilsen,

Sigrid Nestgaard Rød

E-post: idrettskolen@jutul.net 

Telefon: + 47 48 18 66 20
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