
 

 

 

 

 

 

 

 

Vel på plass i midlertidig skolebygg 
Det nærmer seg påske, og i snart 4 uker har Stavsberg skole hatt tilhold i den 
midlertidige skolebygningen. Vi har funnet oss vel til rette i bygget. Trinnrommene er 
lyse og har god plass, og alle trinn har eget grupperom. Lærerne brukte ikke lang tid 
på innflyttingen; det viktige læringsarbeidet var kjapt i gang igjen. Lærerne har gode  
arbeidsforhold i dette bygget sammenliknet med hva de hadde ved gammelskolen, 
og vi har mer enn nok av rom å holde møter i.  
 
Fellesareal mangler – vi må være kreative 
Det vi ikke har i dette bygget, er et stort rom som egner seg til fellessamlinger for 
hele skolen. Med tanke på miljøet i elevflokken, er disse samlingene viktige for oss, 
og vi ønsker å holde på dem. Derfor gjorde vi vårt første forsøk i går, med 
fellessamling i vestibylen i administrasjonsfløyen. 150 mennesker var til stede da 4. 
trinn ledet samlingen og ga oss nydelig sang både på engelsk og norsk.(se oppslag 
og bilder på skolens hjemmeside).  
 
Med den flotte elevflokken vi har ved Stavsberg, er det meste mulig. Konklusjonen 
etter gårdagen er den at vi gjør et forsøk med felles-samling på personalrommet når 
det blir 3. trinn sin tur i april. Det vil gjøre framføringer enklere for elevene, og med litt 
ommøblering tror vi også det vil gå fint. Vi prøver! 
 
Gymsal 
     
 
 
 
 
 
 
 
Og så var det uteområdet…….     
           
 
 
 
 
 
 
 
Et nytt lag med grus vil bli lagt mellom husene og på ballbana så snart dette er mulig. 
På nordøstsiden blir grunnen jevnet ut, og ferdigplen vil bli lagt når det er riktig tid for 
det. Den store jordhaugen nordvest for skolen vil bli jevnet ut og landskapet vil  
bli forsøkt ført tilbake til slik det var tidligere. Det innebærer at elevene våre også kan 
benytte disse områdene etter hvert. Vi ser også etter muligheter for elevaktiviteter 
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Vi har vært heldige som har fått mulighet for å kunne leie 
gymsalen på Hedmarkstoppen. Vårt ønske er at trinnene i hvert 
fall en gang i måneden kan få ei kroppsøvingsøkt innendørs. 
For ikke å spille verdifull læringstid, kommer vi til å slå sammen 
kroppsøvingstimene til ei lengre økt når vi benytter gymsalen. 
På trinnenes læringsplan vil dere se når dette er aktuelt. 
aktivitet 
 

 

Vi er så takknemlige for denne vinteren. Den har berget oss 
med tanke på tilbudene utendørs for elevene våre. De har 
gledet seg stort over aking, og mye skigåing har det også blitt. 
Kreativ lek av mangt slag har også foregått overalt. 
Men – snøen varer ikke evig. Vi er spente på hva som møter 
oss etter påske. Vi er i samarbeid med entrepenør for å 
forebygge og forberede denne tiden.  
 



ved å gjøre om på den store drop-off-plassen vi nå har. Men alt er ikke ferdig planlagt 
enda. Vi må også her få komme tilbake med mere informasjon. 
 
Tusen takk til FAU 
Så vil vi også benytte anledningen til å si tusen takk til FAU! De har etterkommet alle 
Elevrådets ønsker når det gjelder hva de kan være aktive med utendørs. Vi har fått 
nytt bordtennisbord, mål til ballspill, mange fine akematter, nye spader og hele to 
laftesett til benyttelse når grunnen er klar for dette. Akemattene har virkelig fått kjørt 
seg denne vinteren – supert! 
 
Skolevegen 
I den senere tid har det kommet oss for øret at det har vært en del utrivelige 
opplevelser for enkelte elever til og fra på skoleveg. Det er også en misforståelse ved 
at man ikke tror at skolens ordensreglement gjelder på skolevegen. Men det gjør det! 
Skolen har ingen mulighet for å følge elevene til og fra på skolevei, så vi ber dere 
foreldre følge våkent med på at denne ferdselen foregår på en god, sikker og trygg 
måte for alle!!  

        
Trafikken 
Vi har fått inn noen bekymringer fra dere foresatte om at det har stått både lastebil og 
gravemaskin i Stenberg-gutua på den tiden da elevene går til skolen, men også på 
hjemveg. Dette kan oppleves som både skremmende og utrygt for barna. Vi har tatt 
dette opp med entrepenøren og bedt om at det mellom kl 0800 – 0830 er fri bane i 
vegen. Elevene ferdes hjem til ulike tider, så vi kan ikke forvente stopp i arbeidet over 
lengre tid. 
Etter samtale med entrepenør i går, er det nå klart at gravearbeidene på jordet nå før 
påske er ferdige i denne omgangen. Trafikken vil forsvinne fra Stenberg-gutua da, og 
det vil verken være gravemaskiner eller lastebiler der etter påske. 
 
Vi ber dere også merke dere følgende når det gjelder parkering: 
Den innerste parkeringsplassen = nærmest skolebygget, skal kun benyttes av 
ansatte. 
Det er svært god plass på drop-offen. Men barna skal ikke vandre mellom biler til og 
fra her. Når barnet ditt går ut av bilen, se til at det går topp til gangstien på nordsiden 
av P-plassen. Gangstien er avgrenset med sement-skiller.  
 
Vi ønsker dere alle ei riktig god påske! 
 

 
 
Fra alle ansatte ved Stavsberg 
 
v/Else Margrethe Holst 
 


