
 

 

 

 

 

 

 

 

Barneskoletida er omme 
21 elever på 7. trinn lukker nå døra til Stavsberg skole for godt og ser fram mot nye 
utfordringer og gleder i skolehverdagen som venter dem på FUSK. En avslutning har 
alltid mange følelser i seg; det kan være gleden over at noe er over, sorg over at noe 
tar slutt, redsel og spenning ifht. det som skal komme og som ennå er ukjent – eller 
en kan kjenne på en blanding av alle disse følelsene. Det heter å gruglede seg, og 
antakelig er det en del av våre 7. trinnselever som gjør nettopp det nå. 
 
Onsdag kveld blir det høytidelig avslutning for elever, foreldre og lærere på 7. trinn. 
Gymsalen pyntes til fest og kvelden innledes med elevenes egen avskjedsforestilling. 
Generalprøven gikk av stabelen onsdag formiddag med hele skolen som publikum og 
vi kan røpe at det var en sann fornøyelse å følge med på fra ende til annen. Vi 
ønsker elever og foreldre på 7. trinn en hyggelig avslutningskveldkveld og takker for 
godt samarbeid gjennom 7 år på Stavsberg. Lykke til videre på ungdomsskolen, 
både til elever og foreldre. 
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Skoleåret 2017/2018 
Et skoleår ebber ut, og vi har allerede i lang tid vært inne i planleggingen av det nye. 
Vi sender 21 elever ut på 7. trinn, og 15 nye elever kommer til oss på 1. trinn. 
En del nye elever har vi fått på flere andre trinn, også, slik at elevtallet det kommende 
år blir 131.  
 
Noen av våre ansatte slutter 

En stor takk ønsker vi å rette til lærer Charlotte Veland Hoven, som slutter etter å ha 
vært vikar ved skolen vår.  
 
Kontaktlærerkabalen for det kommende året er lagt, og det er bare de som knyttes til 
trinnet her. Sammen med seg har kontaktlærer flere lærere som til sammen utgjør 
teamet som i fellesskap skal arbeide med undervisning for læring på det enkelte 
trinn. Lærer-/voksentetthetene blir høy også kommende skoleår. 
Kontaktlærere ved Stavsberg skole skoleåret 2017/2018 er: 
 

1. trinn  Janne Løvmo Stafsberg 
2. trinn  Åse Indahl/Eirik Immerstein 
3. trinn  Patrick Nilsen/Solveig Schjerpen 
4. trinn  Bjørg Wettre/Torill Hamre Thorleifsen 
5. trinn  Karianne Skaret 
6. trinn  Jan Torbjørn Bjørkløw 
7. trinn  Alf Gunder Wikkelsmo 

 
Som alltid, må vi ta forbehold om at det kan bli endringer. 
 
 
Inndelingen av skoledagen kommende skoleår 
Grunnet økt timetildeling til mellomtrinnet i Ringsaker kommune, ser vi oss nødt til å 
redusere midttimen med 15 minutter kommende skoleår. Hvis vi ikke gjør dette, vil 
enkelte skoledager bli altfor lange. I et mer langsiktig perspektiv, vil dette også være 
et riktig grep. Vi tenker da på at vi fom. januar 2018 skal inn i midlertidige lokaler, og 
uteområdet vil bli svært begrenset i forhold til hva vi har i dag. Se vedlagt oversikt. 
 
Vi minner om at skolemelk til starten av neste skoleår kan bestilles allerede nå. Gå 
inn på skolelyst.no. 
 
Til sist vil vi takke for dette skoleåret og ønske dere alle en strålende sommer! 
Første skoledag over ferien er mandag 21. august. 2. – 7. trinn begynner kl 0830, og 
våre nye 1. trinnselever kommer kl 0900. 
 
 
Mvh 
 
Else Margrethe Holst     Hanne Kristin Pedersen 
(rektor)       (ass. rektor) 
 
 
 
 



Start-/sluttider skoleåret 2017-2018 
 

 

SMÅSKOLETRINNET (1.-4. tr) 
Time Man Tirs Ons Tors Fre 

1 08.30-09.15 08.30-09.15 08.30-09.15 08.30-09.15 08.30-09.15 

2 09.15-10.00 09.15-10.00 09.15-10.00 09.15-10.00 09.15-10.00 

3 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 

 Midttime 

4 11.30-12.15 11.30-12.15 11.30-12.15 11.30-12.15 11.30-12.15 

5 12.15-13.15 12.15-13.15 12.15-13.00 12.15-13.00 12.15-13.15 

6   13.15-14.00 13.15-14.00  
Ons og tors avsluttes 5. time kl 1300, og det er 15 min friminutt før 6. time 

 

 

MELLOMTRINNET (5.-7. tr) 
Time Man Tirs Ons Tors Fre 

1 08.30-09.15 08.30-09.15 08.30-09.15 08.30-09.15 08.30-09.15 

2 09.15-10.00 09.15-10.00 09.15-10.00 09.15-10.00 09.15-10.00 

3 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 

 Midttime 

4 11.30-12.15 11.30-12.15 11.30-12.15 11.30-12.15 11.30-12.15 

5 12.15-13.15 12.15-13.15 12.15-13.00 12.15-13.00 12.15-13.00 

6   13.15-14.20 13.15-14.20 13.15-14.20 
Ons, tors og fre avsluttes 5. time kl 1300, og det er 15 min friminutt før 6. time 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


