
 

 

 

 

 

 

 

 

Et særdeles begivenhetsrikt år ved skolen vår 
 
 
Så er vi allerede 4 uker inn i 
det nye skoleåret, i dette som 
er det siste halvåret vi holder 
hus i denne 57 år gamle 
skolebygningen vår. 
 
Ved skolestart var det 13 nye 
førstetrinnselever som startet 
hos oss; 4 jenter og 9 gutter. 
De har allerede presentert seg 
med flott sang og framføring 
av rim for alle medelevene ved 
skolen, og kontaktlærer Janne 
forteller at de er godt i gang 
med læringsarbeidet sitt. 
 
 
 

Fortelles må det også at 
rektor ble invitert i hyggelig 
møte med de elevene som 
feiret hele 80 år!!!! fra de 
begynte ved Stavsberg 
skole. De er 7 gjenlevende 
fra det kullet som startet 
ved skolen i 1937, og 
siden de alle bor i dette 
distriktet, møtes de til 
mimretreff 4 – 5 ganger i 
året. Den gangen lå 
Stavsberg skole der 
Simenstua barnehage nå 
ligger. I et historisk år for 
Stavsberg skole ble dette 
et både trivelig og 
interessant treff, der 
verdifulle historier ble  

               overlevert! 
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Rett til et trygt og godt skolemiljø 
Skolen har ansvar for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har også 
ansvar for å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Dette gjelder på 
skolevegen, skolen, i SFO, ved leksehjelpsordningen og evt. andre aktiviteter i 
skolens regi. 
 
Nulltoleranse mot mobbing 
Stortinget vedtok i mat 2017 endringer i opplæringsloven for å styrke rettighetene til 
elever som blir krenket.  
Nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering er nå lovfestet. Hvis 
en elev mener at han eller hun ikke har det bra på skolen, skal rektor og andre som 
jobber på skolen ta dette alvorlig. 
 
Aktivitetsplan for skolene 
De nye reglene om skolemiljø innebærer en aktivitetsplikt for skolene. Alle som 
jobber på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og de 
skal gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Dersom noen som jobber på skolen 
mistenker eller kjenner til at en elev ikke har det bra på skolen, skal rektor varsles. 
 
Skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever 
dersom en som jobber på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som 
jobber på skolen utsetter en elev for krenkelser, skal vedkommende straks varsle 
rektor. Rektor skal varsle skoleeier. 
 
Ta kontakt med skolen 
Ta kontakt med skolen dersom barnet ditt ikke er fornøyd med skolemiljøet. Be om et 
møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Skolen er 
forpliktet til å svare raskt. 
 
Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til 
Fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema du kan fylle inn ved klage. 
Fylkesmannen vil kun behandle saken dersom dere i forkant har tatt opp saken med 
rektor, og det har gått minst én uke fra saken ble tatt opp med skolen. 
 
Dersom Fylkesmannen kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan 
Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at 
eleven får et trygt og godt skolemiljø. 
 
På skolens hjemmeside finner dere skrivet fra Udir “Nytt regelverk – 
nulltoleranse mot mobbing! + Stavsberg skoles handlingsplan mot krenkende 
atferd. 
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Digital læring 
 
Digital læring i Ringsakerskolen innebærer en omfattende endring i hvordan og hvor 
elever kan lære. Bruk av digitale verktøy skal benyttes for å gjennomføre god og 
effektiv undervisning.  
 
Fra høsten 2017 vil elever ved de fire barneskolene i Furnes krets; Kirkenær, 
Kylstad, Mørkved og Stavsberg, få hvert sitt nettbrett. 1. og 2. trinn vil få sine fra 
midten av september, og elevene på de øvrige trinnene våre vil få sine i januar. 
 
Nettbrettet, som er av typen iPad, skal brukes i læringssituasjoner der det bidrar til 
bedre læring. Vi skal utnytte teknologien i gode læringsprosesser, og målet er at 
elevene skal få maksimalt utbytte med utgangspunkt i egne forutsetninger. 
 
Elevene i Ringsaker skal ha gode digitale ferdigheter. Digital kompetanse handler 
også om hva eleven skal gjøre dersom det dukker opp uønsket innhold, og at eleven 
selv må unngå å skape uønsket innhold på nett.  
 
Snakk med barnet om hvordan de har det på nettet! 
Sett grenser for skjermtid hjemme!  
Det anbefales at skjermtid avsluttes minst en time før sengetid! 
Nettbrettet bør være ute av soverommet om natten! 
 

 
 
Vi kommer tilbake med mer info om Digital læring på høstens foreldremøter, samt at 
dere alle får Kjøreregler for nettbrettbruk! 
 
 
 
Nå blir meldingsboka digital 
Skolene i Ringsaker tar nå i bruk den digitale meldingsboka Transponder. 
Transponder Meldingsbok erstatter tradisjonell papirbasert meldingsbok og 
ranselpost. Skoleledelsen møter FAU ved Stavsberg onsdag denne uke for å ta opp 
denne saken, og snart er vi i gang, også her. Dere får nærmere info senere i uka. 
 
 



 
Mot ny skole på Stavsberg 
Nye Stavsberg skole er i ferd med å ta form, men det er enighet om ikke å utgi noen 
av arkitekt-tegningene før prosjektet er politisk vedtatt.  
 
Det er ikke gjort noen endringer i framdriftsplanen, slik at ila desember flytter vi inn i 
midlertidig Paviljong. Det vi vet, er at denne paviljongen ikke blir liggende på selve 
skoleplassen. Dette fordi det nye bygget blir stort, og så å si hele den flate 
skoleplassen vår blir byggeplass. Gode sikkerhetsmarginer må det være for å trygge 
elevene våre. Med tanke på lyd og støy er det også viktig at vi kommer noe bort fra 
skoleplassen. 
 
Paviljongen kommer til å ligge i sydvestlig retning, på jordet nedenfor området der 
den gamle hoppbakken sto. Detaljene rundt det midlertidige bygget vil det bli 
møtevirksomhet rundt nå framover, og Arne Marius Hallum-Telneset, far på 1., 5. og 
7. trinn, vil være foreldrerepresentanten i disse møtene. 
 
Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart nye vedtak foreligger. 
 
Det er bare å ta kontakt med skolen om det er noe dere lurer på! 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste hilsen fra  
alle ansatte ved Stavsberg skole 
 
 
 
 
v/Else Margrethe Holst 
(rektor) 


