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Skolen vår 

Endelig har Kårtorpvegen åpnet igjen, og vi kan både gå, sykle og kjøre for å ta 

nyskolen vår nærmere i øyesyn. Jevnlig klyper vi oss i armen og tenker: Er det mulig; er 

det virkelig mulig at denne flotte skolen er vår? En læringsarena som har det meste 

av det vi kan ønske oss med tanke på at den enkelte elev skal kunne utnytte sitt 

læringspotensial! Ikke bare er det slik innendørs, men i like stor grad utendørs. Det 

jobbes parallelt med å ferdigstille alt til samme tid. Vi er så utrolig heldige som snart 

kan få innta denne arenaen, og vi skal sannelig vite å utnytte muligheten som nå gis 

oss. 

 

Endring i framdriftsplanen 

Så kom beskjeden vi hadde fryktet; dere får allikevel ikke flytte inn i nyskolen medio 

november slik planen hele tiden har vært!!! Grunnet utfordringer med det tekniske 

anlegget, blir innflyttingen forskjøvet til desember. 

Vi har jo ikke annet å gjøre enn å forholde oss til at slik er det, for vi har ikke noe ønske 

om å flytte inn om ikke alt fungerer som det skal. Dette betyr at adventstiden blir en 

annen enn den vi hadde planlagt å markere i sin helhet i nyskolen. Men- mandag 

den 16. desember er vi på plass og ferdig innflyttet. Da har vi en uke til å gjøre oss 

godt kjent i den nye skolen vår, slik at vi er trygge og har blitt kjent til vi vender tilbake 

på nyåret. Det betyr at innflyttingen skjer ila uke 50; i perioden 9. – 15. desember. Vi 

må nok fri til FAU om noe hjelp i denne perioden, men den planleggingen tar vi med 

styret. 

Vi legger ved den nye framdriftsplanen, som vi må tro er den endelige. Ila uke 50 skal 

vi flytte ut herfra, men også gjøre både elever og dere foreldre kjent på den nye 

arenaen.  

 

Avgrenset uteområde 

Siden det jobbes med istandsetting av hele uteområdet til vi flytter inn i nyskolen, har 

det som konsekvens at vårt nåværende uteområde her på den midlertidige skolen 

blir mindre. Når vi vet hva vi har i vente, skal vi bare finne oss i at det for en kortere 

periode blir slik! 

 

Trafikksituasjonen 

De elevene som har benyttet stikkvegen fra bedehuset og ned til våre nåværende 

skolebygg, kan ikke lenger gjøre det. Elevene må nå gå videre ned Aluvegen og der 

benytte fotgjengerovergangen inn til skolen. Det vil ikke bli noen endring på dette så 

lenge vi er her. Årsaken er den samme som omtalt overfor; dette området skal 

reguleres inn i uteområdet på nyskolen. 



 

 Vi repeterer igjen utfordringen med å krysse den svært trafikkerte Vognvegen for så 

å ta seg inn i Stenberg-gutua, noe som elevene våre bør unngå!!! Benytt 

undergangen - og sikre trygg skoleveg hele vegen, til og fra hjemmet.  

 

Skolens informasjonskanaler 

Som det ble informert om på foreldremøtene, ønsker skolen å rydde opp i 

informasjonskanalene. Vi tenker at det er viktig at dere som foreldre kjenner igjen 

strukturene fra trinn til trinn. I tillegg er et viktig å sikre at all informasjon kommer fram, 

og at alle vet hvor de skal lete for å finne den informasjonen de trenger.  

Showbie har, i den siste oppdateringen, kommet med en etterlengtet mulighet, 

nemlig at man kan opprette undermapper. Med denne muligheten vil Showbie nå se 

ryddigere ut for brukerne.  

Vi ønsker videre å gjøre det likt på alle trinn og skille hva de ulike infokanalene brukes 

til. Etter høstferien brukes Showbie og Transponder slik på alle trinn:  

 

Showbie: 

 Læringsarbeid og lekser leveres (i tillegg til bøker og ark/hefter) 

 Læringsplaner 

 Trinnvise infoskriv 

 

Transponder:  

 Meldingsbok mellom lærer og forelder (fravær + beskjeder) 

 Info for hele skolen (f.eks infoskriv fra rektor, beskjeder som gjelder alle 

foreldre)  

 Korte beskjeder til foreldregrupper 

 

Vi anbefaler at alle foreldre oppretter foreldre-bruker på Showbie. Da kan du gå inn 

på Showbie hvor som helst. Hvis du trenger hjelp til dette, er det bare å ta kontakt 

med skolen. Infoskriv og læringsplaner sendes alltid ut som pdf, noe som gjør det 

mulig for deg å laste dokumentene ned på din telefon, eller PC hvis du ønsker det.  

Læringsplaner og informasjonsskriv vil i hovedsak deles ut digitalt. 

Informasjonskanalene vi har, sikrer at all informasjonen er lett tilgjengelig for foreldre. 

Dessuten er dette et økonomisk spørsmål. Vi ønsker å kutte ned på 

kopieringsutgiftene og heller bruke pengene på det som gagner elevenes læring.   

Vi minner også om at Showbie er en fin mulighet for deg som forelder til å følge med 

på læringsarbeidet til ditt barn. Se på arbeidet som barnet ditt har levert og les/hør 

tilbakemeldingene fra lærer. Vi sier som skoleforsker Thomas Nordahl: «Vis at du 

engasjerer deg i skolefagene» 



 

Vi ønsker alle en riktig god høstferie! 

 

Fra alle ansatte v/Stavsberg skole og SFO 

v/Else Margrethe Holst 

(rektor) 

 

 

 
   På skolens hjemmside kan du lese litt om det som skjer ved skolen:  

https://www.ringsaker.kommune.no/stavsberg-skole.5905098-387337.html 

Tidspunkt  Hva skjer? Ansvarlig  

6. november 

 

Ringsaker kommune overtar deler av bygget = 

flerbrukshallen 

Prosjektleder 

6. desember Ringsaker kommune overtar resten av bygget Prosjektleder 

Mandag 2. desember  I fellestiden mandag og tirsdag inviteres lærerne opp i 

nybygget for å gjøre seg kjent og for å forberede elevenes 

ankomst på basene, praktisk og innholdsmessig. 

SFO gjør det samme på dagtid (undervisningstid) begge 

dagene. 

Skoleledelsen/lærer

ne 
Tirsdag 3. desember  

Mandag 9. + tirsdag 10. 

+ onsdag 11. desember 

Mandag 13.30: kort info om flytteprosessen 

Vi bruker teamtiden/fellestiden mandag, tirsdag og 

onsdag til å flytte opp det som er pakket og til å komme i 

stand på egen arbeidsplass i nybygget. 

Skoleledelsen/lærer

ne 

 

Tirsdag 10. desember kl. 

8.30 – 10.30 

4-7. trinn inviteres opp på nyskolen. Oppmøte ved 

inngangen for 4.-7. trinn før lærer geleider videre inn på 

trinnets base.  

Skoleledelsen + 

lærerne 

Tirsdag 10. desember kl. 

18.00 – 19.30 

Foreldre på 4.-7. trinn inviteres til omvisning på nyskolen Skoleledelsen/FAU 

Onsdag 11. desember kl. 

8.30 – 10.30  

1-3. trinn inviteres opp på nyskolen. Oppmøte ved 

inngangen for 1. og SFO/2.-3. trinn, før lærer geleider 

videre inn på trinnets base. 

Skoleledelsen/lærer

ne 

Onsdag 11. desember kl. 

18.00 – 19.30 

Foreldre på 1.-3. trinn inviteres til omvisning på nyskolen Skoleledelsen/FAU 

Torsdag 12. desember Alle kontaktlærere følger eget trinn hele denne 

skoledagen. Hvert trinn gjør klart det som skal kjøres opp til 

sitt nye klasserom, bærer selv egne ting opp i nytt 

klasserom og lærer og elever sammen gjør i stand 

klasserommet i nyskolen. Kan FAU stille med sjåfører? 

Kontaktlærere/FAU 

Torsdag 12. og fredag 

13. desember 

SFO-ansatte sammen med SFO-barna bærer ting opp i 

nytt SFO-rom og gjør i stand klasserommet i nyskolen 

SFO-leder 

Mandag 16.desember Første skoledag i ny skole og SFO 

Alle starter i klasserommene, men møtes til adventssamling 

i Hjerterommet kl. 9.00 

Skoleledelsen/ 

Kontaktlærere/SFO-

leder 

Tirsdag 17. desember  Kake til alle for å feire at vi er på plass i nyskolen. Skoleledelsen 

? Pensjonistene/våre tidligere lærere inviteres på omvisning,  

og bevertning på personalrommet. 

Skoleledelsen 

? Offisiell åpning av skolen Ordfører/rådmann 

? Åpen dag hvor interesserte kan komme på omvisning Skoleledelsen/FAU 

Tirsdag 28. april og 

onsdag 29. april 

Første storforestilling i nyskolen Skoleledelsen/lærer

ne/eksterne 

samarbeidspartnere 

https://www.ringsaker.kommune.no/stavsberg-skole.5905098-387337.html

