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INFORMASJONSHEFTE  
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 
 
 
Vi ønsker alle elever og foreldre velkommen til skolen, og alle nye 
førsteklassinger velkommen som elever på Gaupen skole.  
 
 

Skolens visjon: 

  Glede ved å mestre! 

GAUPEN SKOLE 
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Skolens visjon: 

Glede ved å mestre! 
 

Gaupen skoles verdier er Læring, samhold, glede.  
LÆRING:  

- Et godt læringsmiljø med gode læringsplaner, klare læringsmål, tydelig 
lederskap og elever som er delaktige i egen læring. 

SAMHOLD:  
- Gode arenaer for samarbeid for elever, ansatte og foreldre.  

GLEDE:  
- Elevene opplever glede ved å lykkes. 

 

Om undervisning og læring: 

Undervisning og læring er ikke det samme. Elevenes egeninnsats i læringsarbeidet er 

avgjørende for at læring skal skje. Lærerne må ha en aktiv og tydelig rolle i å veilede elevene 

i deres læringsprosesser. Forholdet eleven har til sin lærer har stor betydning for 

læringsutbyttet. Læreren må utøve tydelig klasseledelse og etablere et godt samarbeid med 

foresatte og barn. Kommunikasjonen skal være preget av likeverdighet. 

 

Den sosiokulturelle læringsteorien fremhever at elevene lærer best når de selv er aktive i 

læringsprosessen og  ”å konstruere sin kunnskap”. Gaupen jobber som en PALS skole.     

PALS står for  ”Positiv Adferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling”, og er et 

forskningsbasert program for å styrke elevenes læringsmiljø gjennom positiv forsterkning av 

elevenes positive adferd overfor hverandre.  

 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4rcmxg4XQAhWLBiwKHfAOCdkQjRwIBw&url=http://www.palsprograms.org/&psig=AFQjCNHN7UzFfPL36N383GTxcpZrHOMpSQ&ust=1478002731019831
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Skolen er en Dysleksivennlig skole 

 

 

Hanne Konningrud, skolens spesialist på Dysleksi og tilpassinger i undervisning (nr. 2 fra høyre) 

 

Profesjonssamarbeid for å tilpasse opplæringen til alle elever  

Det finnes ikke nasjonale tiltak særlig rettet mot hvordan skolene skal ivareta evnerike barn, 
er det mange skoler som har oppmerksomhet på denne elevgruppen. Personalet på Gaupen 
jobber ut fra tanken om at alle elever har rett til en likeverdig opplæring fra de som har 
spesialundervisning til de evnerike elevene. På Gaupen legges det til rette for at akselerasjon 
i enkelte fag er enkelt å praktisere. 

 

Gaupen barneskole i Ringsaker kommune har drøyt 100 elever, og man har arbeidet på tvers 

av trinn og fag på skolen i vel ti år. P U B L I S E R T  2 1 . 0 3 . 2 0 1 6  —  K U N N S K A P S S E N T E R  F O R  U T D A N N I N G  

Skoleleder Gerd Elin Borgen og stedfortreder Hilde A. S. Krokengen 
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Gaupen skole er i Jøsendalsutvalgets NOU 2016:14 - Mer å hente:  
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Foreldre på Gaupen skole har utarbeidet egen regelmatrise: 
 

 
Utarbeidet  av foreldre på foreldremøte høsten høsten 2015. 
 

Hjem-skole samarbeid 
Foreldre er skolens viktigste samarbeidspartner for å sikre at nettopp ditt barn yter sitt beste 
og opplever god læring. 
Lærere jobber aktivt for å ha en god kommunikasjon med hjemmet. 
 
Gaupen skole har en kontinuerlig prosess på å ha gode møter med foreldre gjennom: 
Foreldreskolen: 

1. trinn: Første møtet på våren før elevene starter, neste høsten ved oppstart og på 
våren. 

2. til 7. trinn på høsten og på våren 
Vi bruker ordet foreldreskolen fordi vi jobber for at foreldre skal være aktive på møtet, at de 
praktiserer og opplever hvordan elevene arbeider i skolen. Foreldre er med å skape gode 
møter. Er det behov for flere foreldremøter sørger skolen for at dette iverksettes. 
Utviklingssamtaler: 
Hver elev har rett til en samtale om egen utvikling sammen med foreldre to ganger i året. Er 
det behov for flere møtepunkt sørger skolen for at dette iverksettes. 
Fortløpende kontakt: 
Skolen holder fortløpende kontakt ut fra det behov eleven, foreldre eller lærer ser er 
ønskelig og/eller nødvendig.   
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Gaupen skole – Arrangering av aktiviteter i skoleåret (FAU): 
 
Trinnet i front har ansvar for at dette gjennomføres; 

Ansvarlig Arrangement  Måned 

1.trinn  Juletrefest med 2.trinn og Gaupen Vel Desember 

2.trinn Juletrefest med 1.trinn og Gaupen Vel Desember 

3.trinn Rake/ryddedugnad vedr 17.mai, 
Tid avklares med 5.trinn 

16. mai 

4.trinn Delta i 17.mai komite og på gjennomføring av 17.mai  17. mai  

5.trinn Rydde/ordne til 16.mai og ansvarlig for 17.mai 16.+.17 mai 

6.trinn Serveringshjelp under 7.trinn sin avslutningsfest Juni 

7.trinn TV aksjonen i uke 45 Oktober 

7.trinn Sørge for egen mat til avslutning for 7.trinn. FAU står for 
drikke. Gaupen skole står for pynting, marsipankake og 
roser. 

Juni 

5.-7.trinn Haloween disko 
Valentines disko  

Oktober  
14. Februar  

  (Evalueres og redigeres hvert år i FAU)       
            
      
 

Ekskursjoner i regi av skolen: 

TRINN: DESTINASJON: ARRANGØR: 
1 Skogbruksmuseet, Elverum Skole 
2 Skogbruksmuseet, Elverum Skole 
3 Jønsberg 4H gård Skole – tilbud vurderes 
4 Vitensenteret, Gjøvik Skole (gratis buss) 
5 Skogbruksmuseet, Elverum Sparebanken Hedmark 
6 Vitensenteret Skole – tilbud vurderes 
6 Overnattingstur i nærmiljø Skole 
7 Energisenteret Hunderfossen Eidsiva 
7 Skogbruksmuseet, Elverum Landbruksktr. Rings. 
7 Leirskole Kommune og skole 

5.-7. Innlandsmarkedet, Moelv Innlandsmarkedet 
5.-7. Bystaffetten Tine 
Alle Ringsaker kirke til jul Skole 

(Evalueres og redigeres hvert år) 
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Skoleskyss 
 
 

Elever på 1. årstrinn som har mer enn 2 km skoleveg fra trapp til trapp har krav på skyss. Fra 
og med 2. årstrinn er skyssgrensen på 4 km.  
 
Foreldre/foresatte må søke om skoleskyss på fastsatt skjema, som dere kan få på skolen. 
Hvis skolevegen er under 2 km/4 km og foreldre/foresatte vurderer skolevegen som særlig 
farlig/vanskelig, må det også søkes om skoleskyss på fastsatt skjema, som dere kan få på 
skolen. 
 
Skyssen vil normalt gå fra nærmeste busstoppested til skolen. 
 
 

 
 

Skolefritidsordningen - SFO  
Elever i 1.-4. trinn kan være i skolefritidsordningen (SFO) før og etter skoletid. Elever med 
store sammensatte hjelpebehov har rett på en plass i SFO ut 7. klasse etter søknad. 
Åpningstida for SFO er kl. 07.00 - 16.30.      
100 % plass er 20, 5 timer, 50% plass er 10 timer.                
Det er anledning til å kjøpe enkelttimer og enkeltdager, dersom det er plass i SFO. Kontakt 
avdelingsleder for forespørsel. Kostnad for hel og halv plass, enkelttimer og enkeltdager 
finnes på Ringsaker kommune sine sider. 
https://www.ringsaker.kommune.no/sfo.382601.no.html  
 
Oppsigelse av plassen kan foretas med frist på 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende 
måned etter at skolen har mottatt oppsigelsen. Ved endring fra hel til delt plass, er det én 
måneds frist.  
Endringer og oppsigelser må meldes SKRIFTLIG til skolen. 
 
SFO starter første arbeidsdag i august og har siste åpningsdag 30. juni. SFO er ellers åpen i 
høst- og vinterferien. SFO er steng fra og med 24.12 til og med 01.01.18. Dagene mellom 
palmesøndag og skjærtorsdag er SFO steng.  
SFO på Gaupen skole har sin egen årsplan og sitt eget informasjonshefte som gis til foreldre 
og henger synlig på SFO. 

 
 
  

https://www.ringsaker.kommune.no/sfo.382601.no.html
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SAMARBEID MED RIF: 

 
Elever på Gaupen er tilbudet om å delta på SkoleRIFen på torsdager rett etter skolen 
NB! Påmeldingen stenges automatisk når makstallet for antall elever på SkoleRIFen er nådd, 
som er på 25 stykker. 

Det er gratis for alle som har plass på SFO. Alle som deltar må være medlem i RIF, noe som 
koster 100 kr per år. For de som ikke har plass på SFO, koster det 550 kr per halvår, i tillegg 
til medlemskap i RIF.  
http://fotball.ringsaker-if.no/blog/post/129917/invitasjon-og-pamelding-til-skolerifen-
hosten-2018.   

 
Skolen disponerer RIF sin ball-binge, fotballbane og skianlegg. 
 

 
 

 Vi har skiløyper rett utenfor skoleområdet 
 

 3. og 6. trinn har svømming. Skoleåret 2018-2019 starter vi i nye Moelv 
Svømmehall 
 

Start- og slutt  
Nedenfor vises start- og sluttider for undervisningen for det enkelte årstrinn. 
Skolen har i tillegg tilsyn med elever fra kl. 08.00 før skoletid og 15 minutter 
etter skoleslutt.  
 

http://fotball.ringsaker-if.no/blog/post/129917/invitasjon-og-pamelding-til-skolerifen-hosten-2018
http://fotball.ringsaker-if.no/blog/post/129917/invitasjon-og-pamelding-til-skolerifen-hosten-2018
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH196VkIXQAhXsNpoKHco8CqsQjRwIBw&url=http://www.ringsaker-if.no/blog/1100264691/ringsaker-if?year%3D2016%26month%3D4&psig=AFQjCNGaj3wug6KfH33hd48JlRC9zNa4mQ&ust=1478005621776996
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Start og slutt-tider på Gaupen skole 
 
1.til 4.trinn starter hver dag kl. 08.25 
5.til7.trinn starter hver dag kl. 08.15 
 
På mandager slutter alle elevene kl. 13.10 
 
På tirsdag, onsdag og torsdag slutter; 
1.-4.trinn kl. 14.10 
5.-7.trinn kl. 14.15 
 
På fredager slutter; 
1.-4.trinn kl. 13.10 
5.-7.trinn kl. 13.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LEKSEHJELP: 
 MANDAG TIRSDAG 

13.15-14.15 x 
 

14.15-15.15  x 
 

SVØMMING MOELV: 
 ONSDAG 

08.30 – 09.30 x 

  

1.-4.trinn har 21 u.timer à 60 min 
enheter.         
 
5.-7.trinn har 22,33 u.timer à 60 min 
enheter. Økning med 0,31 timer (20 
min) skoleåret 16-17(naturfag)  
Økning med 40 min til matematikk 
høsten 2017. 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifg7WUjoXQAhWEBZoKHfnzCv0QjRwIBw&url=http://www.britdyrnes.com/?portfolio%3Dgaupen-skole&psig=AFQjCNGaj3wug6KfH33hd48JlRC9zNa4mQ&ust=1478005621776996
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 Vi har kommunens og fylkets største og tøffeste sjørøverskute 

 

 

 
 
 

 6.trinn har mat og helse. De arrangerer kantine ca. hver 4. uke.  
 

 Alle trinn benytter seg av kantina i forbindelse med tema arbeid i løpet 
av året 
o SFO bruker kantina eks. ved tilbredelse av julebord, påskelunsj 
o 4.trinn ordner til julefrokost for sin foreldre i desember 
o Enkeltelever og grupper av elver har matematikk på kjøkkenet 

 Foreldre får låne kantine og gymsal gratis så lenge hele klassen inviteres 
 Alle som leier ved Gaupen skole kan benytte seg av kantina. 
 

 
 3. og 6. trinn har svømming. Skoleåret 2018-2019 startet vi i nye Moelv 
Svømmehall 
 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgI_njYXQAhWja5oKHewMAZEQjRwIBw&url=http://www.ringsaker.kommune.no/sjorovere-pa-gaupen.4967082-193527.html&psig=AFQjCNEf9NvhQtU7Qatb9l-6Q5VIdX170w&ust=1478005509246391
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipmNuFhr7XAhUoEJoKHcCWB8QQjRwIBw&url=https://www.infobilder.com/bilde-a-fargelegge-matlaging-i7141.html&psig=AOvVaw1lQRwz2Gk7O7FnmZM8C7_p&ust=1510748276612086
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyk_bGhb7XAhXDHpoKHe56CsYQjRwIBw&url=https://alvaernsidene.wordpress.com/2014/01/15/hva-slags-gym-bor-du-velge/&psig=AOvVaw0pBw1WyCOrYvZfEdV4CEg1&ust=1510748139398619
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Ringsaker kommune barne- og ungdomsskole bruker Transponder-app 
som en kommunikasjonsform mellom skole og hjem. 
 
 
 
 

 
 
  

 Vi har trappesamling minst 
en gang pr. måned, der 
trinn har ansvar for 
samlingen 
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Leie av Gaupen skole: 
Som forelder og elev på Gaupen skole kan du låne gymsal og kantine gratis om du 
inviterer hele klassen.  
Skal du feire konfirmasjon, dåp eller annet kan du leie gymsal og kantine for 
kommunal takster. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Telefon: Sentralbord: 62 33 64 20 
Skoleleder:  47 27 16 33 
SFO-leder: 62 33 64 20/ 90 86 73 16  

 
 E-post:  Gaupen skole: postmottak.gaupen.skole@ringsaker.kommune.no 

Skoleleder: geb2@ringsaker.kommune.no 
 

 Kontortider: Hverdager 08.00 – 15.30 

 

 rektor Gerd Elin Borgen 

 
 
Velkommen som foresatt og elev på Gaupen skole 

mailto:postmottak.gaupen.skole@ringsaker.kommune.no
mailto:geb2@ringsaker.kommune.no
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-p4K1joXQAhXCbZoKHWWwAJMQjRwIBw&url=http://www.britdyrnes.com/?portfolio%3Dgaupen-skole&psig=AFQjCNGaj3wug6KfH33hd48JlRC9zNa4mQ&ust=1478005621776996

