
 

 

 

 

 

 

 

 
Midlertidigheten 
Et historisk skoleår ved Stavsberg nærmer seg slutten. Vi har flyttet ut av den 57 år 
gamle skolen vår og etablert vår nye læringsarena i midlertidige lokaler. Krevende 
prosesser har det vært, men de har vært godt forberedt for både store og små, og vi 
tror vi må si at de har gått forholdsvis smertefritt. Profesjonelle lærere har sørget for 
at et minimum av læringstid har gått tapt, og det er selvfølgelig det aller viktigste! 
 
I de midlertidige lokalene våre har vi ikke mye å klage over. Utenfra sett kan vi nok 
bare fastslå at arkitekturen ikke er mye å skryte av. Men innvendig har vi lyse, fine 
rom med nok av grupperom og forholdsvis rommelige klasserom. Vi mangler 
fellesareal, men med litt ommøblering har vi funnet hensiktsmessige løsninger til de 
viktige felles-samlingene våre.  
 
Uteområdet har vi imidlertid måttet bruke mye tid og krefter på for å få det i den stand 
det er pr. dags dato. Nå må vi være fornøyd! Det siste positive som har skjedd er at 
den grove grusen er borte fra det som nå kan være ei brukbar fotballbane, og vi ser 
også etter muligheter for at en del av en stor P-plass kan bli en god arena for 
ballspill. Graset er på plass, og når vi kommer tilbake til høsten kan det bygges 
laftede hus og benyttes til annen lek som barna ønsker. Ferdig-gras trenger så mye 
vanning for å feste seg godt, og slik sett har det nå over en tid vært for bløtt til god 
benyttelse.  
 
Men det skal sies om elevene våre; de er også kreative i lek og har til enhver tid 
funnet på noe å sysselsette seg med. 
 
Tusen takk til FAU for gode gaver til uteleken! 
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Takk til 7. trinn 
20 nye elever starter i 1. trinn ved skolen vår høsten 2018, mens 10 elever går ut av 
7. trinn. Dette trinnet er også historisk, i den forstand at det er det minste kullet som 
noen gang har gått ut av Stavsberg skole!! Det kan være krevende å være så få 
elever på trinnet, da det ikke nødvendigvis vil være lett å finne en klassevenn som 
passer for seg. Men vi ser at kullet har vokst seg godt sammen, og som eldste-elever 
har de vært de gode forbildene som har utført sine ansvarsoppgaver til skolens fulle 
tilfredshet. Dette er også et historisk trinn i den forstand at de har oppnådd den bragd 
å bli regionmestre for Hedmark/Oppland i First Lego League 2 år på rad, en 
usedvanlig sterk prestasjon!! VI ØNSKER LYKKE TIL MED VIDERE SKOLEGANG!! 

 

Skoleåret 2018/2019 
Planleggingen mot kommende skoleår begynner for en stor del å falle på plass, og vi 
kan nå presentere kontaktlærerne og faglærerne ved skolen vår det kommende 
skoleåret: 
 
Kontaktlærere: 
1.trinn: Eirik Immerstein og Anita Sanden (nytilsatt) 
2.trinn: Janne Løvmo Stafsberg 
3.trinn: Åse Indahl og Bjørg Wettre 
4.trinn: Patrick Majdall Nilsen og Cecilie Stoltz 
5.trinn: Torill H Thorleifsen og Cari Olson 
6.trinn: Karianne Skaret 
7.trinn: Jan Torbjørn Bjørkløw  
 
Faglærere:  
Ann Lisbeth Lien, Solveig Schjerpen, Toril P Strandvik, Alf Gunder Wikkelsmo, 
Alexandra Gaiu, Michele Stettler 
 
Så gjenstår det for oss å ønske dere alle en feiende flott sommer! 
 
Fra alle ansatte ved Stavsberg skole  
v/ Else M. Holst 
 
 
 
På skolen hjemmeside kan dere lese mer om det som skjer på skolen: http://www.ringsaker.kommune.no/stavsberg-
skole.5905098-387337.html 
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