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SKOLELEDER HAR ORDET 
 
Fra 1.januar 2005 ble Lismarka og Messenlia skole en resultatenhet. 
Dette innebærer at rektor May-Britt E. Norberg har hovedansvaret for begge 
skolene med kontorsted i hovedsak på Messenlia skole. Dag Bjørnar Mork er 
fagleder (daglig leder) for Lismarka skole.   
 
Messenlia skole er en 4-delt skole og elevtallsprognosene tilsier at vi vil forbli 4-delt 
skole i mange år framover.  1. og 2. trinn har felles kontaktlærer. Likeledes har 3. og 
4. trinn felles kontaktlærer. Mellomtrinnet (5., 6. og 7. trinn) mottar undervisning 
organisert i to grupper med to kontaktlærere. Vi har lagt ned mye arbeid i å lage 
læreplaner tilpasset vår organisering av skolen. Dette innebærer at vi har en 
delingsmodell og varierer lærertettheten ettersom elevtallet varierer.   
 
Messenlia skole har flere aktivitetsdager, fagdager og skuespill for hele skolen, der 
elevene blandes i grupper og der alle alderstrinn er representert (jfr. 
Skolerute/årshjul side 17.) Dette gir stor sosial og faglig uttelling, helt i tråd med 
Kunnskapsløftet og Fagfornyelsen. Skolens ansatte viderefører elevenes opplæring i 
«Psykologisk førstehjelp» av psykolog Solveig Raknes i tråd med Ringsaker 
kommunes satsing. I tillegg arbeider alle klassene med «Mitt Valg» som er et 
opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid. 
 
Vi bruker framover-rettet elevvurdering, elevsamtaler og vi vurderer virksomheten 
vår jevnlig. Alle skolene i Ringsaker er med den kommunale satsingen på «Kultur for 
læring» hvor vi setter inn effektive tiltak for å øke læringsutbyttet for elevene. I løpet 
av årene 2016 – 2020 vil vi arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på 
undervisningen slik at de faglige resultatene forbedres. Vi starter høsten 2019 med å 
ta i bruk IPad i læringsarbeidet for alle elevene på 1. – 7. trinn. 
Ledelsen foretar skolevandringer hvor «kultur-for-læring» er et fokusområde. 
 
Messenlia skole har en unik beliggenhet med tanke på å bruke naturen som 
klasserom. Elv, vann, skog, myr, li, fjell ligger i umiddelbar nærhet til skolen. Gamle 
fangstanlegg for elg, steinalderfunn og jernblestringsplass tilhører vårt nærområde. 
Skolen har gjennom mange år brukt naturen aktivt. Vi satser på å være en god 
uteskole.  
  
September 2019                                                                                                                     May-Britt E. Norberg 
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ANSATTE 
 
 

 

Navn Stilling / funksjon E-post / tlf. 
May-Britt E. Norberg Rektor mben@ringsaker.kommune.no  

90 69 53 40 

Trine Lise C. Bergengen Rektors stedfortreder 
Teamleder 5.- 7.trinn 
Ansv. for spes.underv. 

trine.bergengen@skole.ringsaker.kommune.no   

Mona Storlien Kontaktlærer 1.- 2. trinn  lmonstor@skole.ringsaker.kommune.no   
 

Ingrid Birkelund 
 

Kontaktlærer 3.- 4.trinn 
Teamleder 1.- 4.trinn 

lingbirk@skole.ringsaker.kommune.no    

Tor Bergundhaugen 
 

Timelærer 1.- 4.trinn ltorberg@skole.ringsaker.kommune.no  

Rebecka Smestad 
 

Kontaktlærer 5.- 7.trinn lrebsmes@skole.ringsaker.kommune.no  

Guro Wardberg 
 

Kontaktlærer 5.- 7.trinn lgurward@skole.ringsaker.kommune.no  

Zbigniew Okon Timelærer zbigniew.okon@skole.ringsaker.kommune.no  
 

Elisabeth Vangli SFO-leder 
Fagarbeider skole  

lelivang@skole.ringsaker.kommune.no   

Gro Jensen 
 

Fagarbeider SFO/skole gro.jensen@skole.ringsaker.kommune.no   

Turid Gullhav Førstesekretær tgu@ringsaker.kommune.no    
62 33 65 70 

 
 
Telefoner: 
Skolens sentralbord:    62 33 63 20    
SFO:     62 33 63 20 
   
 
 
Email: postmottak.re312@ringsaker.kommune.no 
 
Hjemmeside: www.ringsaker.kommune.no   
 
 
 

mailto:mben@ringsaker.kommune.no
mailto:trine.bergengen@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:lmonstor@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:lingbirk@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:ltorberg@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:lrebsmes@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:lgurward@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:zbigniew.okon@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:lelivang@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:gro.jensen@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:tgu@ringsaker.kommune.no
mailto:re312@ringsaker.kommune.no
http://www.ringsaker.kommune.no/
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1. – 4. TRINN 2019/2020 
 
 

Mona Ingrid 
1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse 

Synne Søvik Pedersen Apolonia Julia Huzarska  Alva Elisabeth Lunde 

Maja Ruste Solbakken Magnhild Turvoll Paulsen  Amalie Haukåssveen 

Carl Henrik Maranan Lunde Henrik Tømte Hagen  Josefine Julton Tiller 

Erik Aleksander Tiller Kian Ueli Maurer  Leah Søvik Pedersen 

 Nume Hoff Rask  Linett Bergseng Mikkelsen 

 Odin Jansen  Dennis Nathaniel Jevnheim 

 Olve Kühn  Eskil Bergseng Mikkelsen 

   Martin Kirkeby 

   Nikolai Løkken Sylliåsen 

   Ole Christian Engen 

   Sverre Kûhn 

    

    

 
 

5. – 7. TRINN 2019/2020 

 

Rebecka Guro 
5. – 7. trinn A 5. – 7. trinn B 

Amanda Mjærum Jenny Amanda Haukåssveen 

 Martin Rustad Meyers 

 Teodor Turvoll Paulsen 

  

Leonora Berglund Hedda Vestre 

Sanna Radmer Nielsen Liv Gustavsen Haug 

Stella Messenlien Ragnarsen Oscar Lunde 

Emre Bergseng Mikkelsen Vebjørn Lilleengen Brukveen 

  

Linnea Freng Rogstad Karine Halla Bekkevold 

Thea Dahl Tuva Marie Lie 

Simen Syljuåsen  

Linus Bjørkhaugen  
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HELSETJENESTEN 
 
Brøttum legesenter      tlf. 62 33 26 10 
 
Helsesøster Bente Gaden     tlf. 97 00 49 33 
Trefftid på skolen annenhver mandag i oddetallsuker fra kl. 09.00 til kl. 12.00 
 

 
Skoletannlege, Distriktstannlegen på Brøttum:  tlf. 62 36 03 37 

 
 

FORELDRERÅDET 
 

Alle som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg 
(FAU) som fungerer som et styre for foreldrene. Arbeidsutvalget velger to representanter til 
samarbeidsutvalget. (Lederen + en til) 
 
Hvert år velges 2 klassekontakter i 1., 3., og 5. og 7. klasse. Disse velges for 2 år. Arbeidsutvalget 
skal bestå av 7 medlemmer nesten likt fordelt mellom begge kjønn.   
 
FAU-leder kan velges utenom klassekontaktene - arbeidsutvalget vil da bestå av 8 personer.  
 
 

FORELDRERÅDETS  ARBEIDSUTVALG  (FAU) 
 

Leder:    Ulrich Maurer    41 76 51 25    
e-post adr.:   umaurer@bluewin.ch    
 
Nestleder:  Jan Harald Mjærum   91 73 33 68 

Kasserer:  Jan Harald Mjærum   91 73 33 68  

Sekretær:  Håvard Lunde    90 02 28 79    

        
Utvalgsmedl.:  Kai Åge Jansen     94 88 38 08 

Kenneth Bjørkhaugen    47 45 14 50  
Karianne Rustad   91 86 33 68 
Lars Ivar Lunde    90 58 24 50 

   Trine Sissel Halla Messenlien 99 73 82 37 

    
  
 
 
 
 
                                   

mailto:umaurer@bluewin.ch
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ELEVRÅD 
 

Alle skoler skal ha et elevråd, det er slått fast i opplæringsloven. Elevrådet skal fremme 
fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I 
elevrådet sitter det noen representanter fra hvert trinn fra 2. trinn t.o.m. 7. trinn. Elevrådet har 
møter jevnlig. Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle 
inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. De skal også få 
informasjon fra rektor om regler, planer og økonomi. Elevrådet har ansvar for å viderebringe 
forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen. 

 
Leder:    Thea Dahl (7.tr.)                  
Nestleder:   Emre Bergseng Mikkelsen (6. trinn)     
Sekretær:   Teodor Turvoll Paulsen (5.tr.)  
Utvalgsmedl.: Kian Ueli Maurer (2.tr.), Alva Elisabeth Lunde (4. tr.) 
    
2 repr. til SU:   Thea Dahl (7.tr.) og Emre Bergseng Mikkelsen (6.tr.)    
  
Kontaktlærer:  Trine Lise Bergengen  

 

KLASSEKONTAKTER   
 
KL. NAVN     TLF.NR. MAIL-ADR. 
1.tr Trond Solbakken   99 64 18 11 trondsolbakken@gmail.com 
1.tr Håvard Lunde (FAU 1 år)  90 02 28 79 HLunde1980@gmail.com 
2.tr Ulrich Maurer    41 76 51 25 umaurer@bluewin.ch 
2.tr Kai-Åge Jansen (FAU)   94 88 38 08 kaijansen1985@gmail.com 
4.tr: Beate Søvik Pedersen (FAU)  90 52 74 91 beate_sovik@hotmail.com  
4.tr.  Kenneth Bjørkhaugen (FAU)   47 45 14 50 kenneth@bjorkhaugen.net 
5.tr: Jan Harald Mjærum   91 73 33 68 jannupp@hotmail.com 
5.tr: Karianne Rustad (FAU)   91 86 33 68 karianne@rustadhotel.no   
6.tr:  Thea Vestre    47 23 22 01 lthevest@skole.ringsaker.kommune.n0 
6.tr.: Lars Ivar Lunde (FAU)   90 58 24 50 llunde2001@yahoo.no 
7.kl: Mari Bjørkhaugen   95 20 53 93 mari.bjorkhaugen@gmail.com 
7.kl: Trine Sissel Halla Messenlien (FAU) 99 73 82 37 tbekkevold80@gmail.com                          
   
  

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU) / SKOLEMILJØUTVALGET 
 
Samarbeidsutvalget skal virke som et rådgivende, kontaktskapende og samordnede ledd for partene i 
skolesamfunnet og består av: 
To representanter for foreldrerådet, to representanter blant lærerne, 
en representant for andre tilsatte, to representanter fra elevrådet, en representant som kommunen 
oppnevner og RE-leder.  (Dersom SU behandler saker med taushetsplikt, skal elevrepresentantene fratre.) 

mailto:kaijansen1985@gmail.com
mailto:beate_sovik@hotmail.com
mailto:jannupp@hotmail.com
mailto:na.edvardsen@gmail.com
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SU/SKOLEMILJØUTVALGET  
 
Leder:    Ulrich Maurer   tlf.: 41 76 51 25 umaurer@bluewin.ch 
 Nestleder:  Jan Harald Mjærum  Tlf.: 91 73 33 68 jannupp@hotmail.com  
Sekretær:  May-Britt E. Norberg  tlf.: 90 69 53 40 mben@ringsaker.komune.no 
Utv.medlemmer: 
Politisk valgt repr.:      Inger Marie Ringsbu       tlf.: 97 13 54 73  
Andre tilsatte:  Elisabeth Vangli  tlf.: 41 43 50 36   
Lærerkollegiet:             Trine Lise C.Bergengen  tlf.: 99 44 33 64 
   Guro Wardberg   tlf.: 47 60 60 33                
Elev repr.:  Thea Dahl (7.tr.) og Emre Bergseng Mikkelsen (6.tr.)  
 
 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 
 

Åpningstiden er fra 07.00 til 16.30, hver dag. Siden tiden på SFO er ungenes fritid er det lagt opp til 
frie aktiviteter, men personalet vil hjelpe og tilrettelegge hvis det er noe ungene ønsker. Det er 
anledning til å spise frokost på SFO, og vi spiser niste når skolen er ferdig. Vi har også anledning til 
å bruke gymnastikksalen og datarommet. 

 
De som ikke har full plass kan kjøpe enkelt timer og enkelt dager på SFO dersom det er 

kapasitet til det. (Kr. 355,- for enkeltdag og kr 84,- for enkelttime) 

 

FORELDREMØTER/FORELDRESKOLE 

 
Vi ønsker å ha et godt samarbeid med foresatte. Dette kan vi oppnå med foreldremøter som 
arrangeres felles for alle foresatte hvor vi informerer om skolens planer og utfordringer. Vi har 
også godt samarbeid med FAU om fellesarrangementer. I tillegg arrangeres foreldreskoler for 
trinnene hvor foresatte får nærmere kjennskap til pedagogiske metoder og tanker. Foresatte kan 
også be om at det arrangeres møter ved behov.  
Erfaringene med denne ordningen er gode. Foresatte og skoleansatte blir med hyppige treff bedre 
kjent med hverandre, tryggheten øker. Tryggheten de foresatte i mellom øker også, og terskelen 
for å snakke sammen blir lavere. Det blir lettere å ordne opp når uheldige forhold oppstår.  
Det er opp til den enkelte klasses foreldregruppe – i samarbeid med kontaktlærer – å vurdere 
hyppigheten av møtene. 
Det skal minst avholdes 2 klasseforeldremøter pr. år. 
 
 

KONTAKTMØTER 
 
Det blir holdt kontaktmøter fast to ganger i året, ett i høstsemesteret (uke 46 – 48) og ett i 
vårsemesteret (uke 10 – 14). 

mailto:jannupp@hotmail.com
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Foreldreavtale - Sammen om et godt skolemiljø 
 

Denne avtalen skal skrives under av alle foreldre ved oppstart av nytt skoleår. Med 

utgangspunkt i mottoet "Trivsel i skolen - et felles ansvar" ble følgende foreldreavtale 

vedtatt: 

 

1. Vi foreldre vil lære våre barn at de skal besvare hilsener og tiltale fra så vel barn som 

voksne, for eksempel med «hei». 

 

2. Vi foreldre vil omtale skolen, lærere, foreldre og andre elever positivt i barnas 

nærvær. 

 

3. Vi foreldre oppfordrer våre barn til å løse sine konflikter verbalt, og aksepterer ikke 

at det er greit å ta igjen fysisk. 

 

4. Vi foreldre skal lære våre barn at den sterkeste er den som går etter hjelp i stedet 

for å slå, og at den som gjør det ikke er sladrehank eller feiging. 

 

5. Vi foreldre vil lære våre barn at de skal akseptere hverandres ulikheter med tanke på 

klær, utseende, evner eller bakgrunn.  

 

6. Vi foreldre skal lære våre barn å respektere hverandre selv om barna ikke leker 

sammen. 

 

7. Vi foreldre skal lære våre barn at vi ikke aksepterer utestenging ved lek eller andre 

omgangsformer. 

 

8. Vi foreldre skal ta barna på alvor når barna snakker om mobbing, erting eller 

hvordan de har det i skolehverdagen.  

 

9. Når vi foreldre blir kjent med at mobbing skjer, skal vi kontakte involverte foreldre 

og kontaktlærer. 

 

10. Vi foreldre skal lytte i respekt dersom andre foreldre tar kontakt med vanskelige 

tema. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

FORELDRENES NAVNTREKK: 

 

Undertegnet av alle foreldrene i klasse ______ den ___________   
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KONTORTID May-Britt Norberg 
 

Mandag: kl.  08.00 – kl. 15.30 (M) 
Tirsdag:  kl.  08.00 – kl. 15.30 (L) 
Onsdag: kl.  08.00 – kl. 15.30 (M) 
Torsdag: kl.  08.00 – kl. 15.30 (M) 
Fredag: Kl. 08.00 – kl. 15.30 (M) 
 

Vil kunne bli justert noe fra uke til uke etter behov ved de ulike skolene.  
 (L=Lismarka, M=Messenlia) 
 
 
 

KONTAKTTID FOR LÆRERE 
 
Lærerne har kontakttid i sin arbeidstid på skolen, etter at skoledagen for elevene er slutt  
(se arbeidstidstabell nedenfor). 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

May Britt 08.00 - 15.30 08.00 - 15.30 L 08.00 - 15.30 08.00 - 15.30 08.00 - 15.30 

Tor  07.00 - 15.30 07.00 - 14.30 07.00 - 15.30 07.00 - 15.00  

Rebecka 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30 08.15 – 15.30 08.15 – 14.30 08.15 - 12.15 

Trine Lise 08.15 - 15.30 08.15 - 15.30 08.15 - 15.00 08.15 - 14.00  

Mona/Tone 08.00 - 14.30 08.00 – 14.30 10.00 - 15.30  08.00 – 12.00 

Ingrid 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30 08.15 – 15.30 08.15 – 14.30 08.15 - 14.30 

Guro  08.15 – 15.30 08.30 - 15.30 12.00 - 15.30 08.15 - 12.30  

Elisabeth  08.30 - 10.00    

 
 
 

 

SAMARBEIDSTID FOR PERSONALET 
 
Fellesmøte:   Onsdag kl.  13.30 – kl.15.30  
Teamtid: 1. – 4.trinn:  Mandag kl. 14.30 – 15.30   

5. – 7.trinn:  Tirsdag kl. 14.30 – 15.30    
  
I denne tida vil vi helst ikke forstyrres. 
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ORGANISERING AV SKOLEHVERDAGEN 
 
Klassetrinn Mandag    Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag  

Skolestart alle 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 

Skoleslutt 1.-4. kl. 14.30 14.30 12.00 14.30 14.30 

Skoleslutt 5.-7. kl. 14.30 14.30 13.15 14.30 14.30 

 

Ukedag Trinn 1.økt 2.økt Midttime 3.økt 4.økt 

Man, tirs, 
tors, fre 

5. – 7. 08.30 - 10.00 10.15 – 11.15 11.45 – 12.15 
Leksehjelp  

12.15 – 13.15 13.30 – 14.30 

Man, tirs, 
tors, fre 

1. – 4. 08.30 – 10.00 10.15 – 11.15  11.50 – 12.15 
 

12.15 – 13.15 13.30 – 14.30 
 

Onsdag 5. - 7. 08.30 – 10.00 10.30 – 12.00 12.00 - 12.15 
Friminutt 

12.15 – 13.15  

Onsdag 1. – 4. 
 

08.30 – 10.00 10.30 – 12.00    

 
 

SAMARBEID HJEM SKOLE 
 
Gjennom året er det arrangementer som foresatte i de ulike klassene har et hovedansvar for å 
gjennomføre. 
 
«ÅRSHJULET» FOR FORESATTE SER SLIK UT: 
1.trinn:  Ansvar for å lage smørbrød til 17.maifeiringen 
2.trinn:  Ansvar for karneval 
3.trinn:  Ansvar for årsavslutning 
5.trinn:  Ansvar juletrefest/juleavslutningsfest 
6.trinn:  Ansvar for kjøkkentjeneste 17.mai 
7.trinn:   Ansvar for nyttårsball 
 

SVØMMEOPPLÆRINGEN 
 
Svømmeopplæringen foregår i bassenget på Moelv skole. Skolen har fått tildelt tid på onsdager, 
med oppstart 4.sept. Mer info gis av kontaktlærer for hver enkelte gruppe. 
 
Vi ønsker at skolens elever skal føle seg trygge i vannet. Målet er svømmeferdighet, og 
tilbakevendende besøk i bassenget tilstrebes for å holde ved like og utvikle svømmeferdighetene. 
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ELEVTALL SKOLEÅRET 2019/2020 
 

TRINN GUTTER JENTER ELEVER I ALT 
1. 2 2 4 

2. 5 2 7 

3. 0 0 0 
4. 6 5 11 

5. 2 2 4 
6. 3 5 8 

7. 2 4 6 
 

 

ELEVPROGNOSER 2020 - 2025 
 

SKOLEÅR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUM 

2020/2021 5 4 7 0 11 4 8 39 

2021/2022 7 5 4 7 0 11 4 38 
2022/2023 9 7 5 4 7 0 11 43 

2023/2024 11 9 7 5 4 7 0 43 
2024/2025 3 11 9 7 5 4 7 46 
 
 

FRI UTOVER FASTE FERIER OG FRIDAGER 
 
Skoleetaten har kun anledning til å gi fri fra skolen i inntil to uker (§2-11). 
Myndigheten til å gi fri er delegert til skoleleder. Skjema fås på skolen. På dette skjemaet står det 
blant annet at «hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres under fraværet og må yte den 
nødvendige hjelp og støtte til dette. De foresatte må ta kontakt med skolen for i samråd med lærer å 
utarbeide arbeidsprogram for den tiden eleven har fri.» 
Dersom en familie ønsker å ta barnet ut av skolen mer enn to uker, må familien selv ta 
ansvaret for grunnskoleopplæringen. (Privat hjemmeundervisning) 
Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring og rett til offentlig grunnskole (§2-1). Dette betyr 
at foreldre kan ta over ansvaret for opplæringen dersom de ønsker det. 
Opplæringsloven gjelder også for privat hjemmeopplæring i grunnskolen. (§1-1) 
Ved privat hjemmeopplæring bortfaller kommunens plikt til å holde elevene med bøker og 
undervisningsmateriell. (§2-1) 
Retten til spesialundervisning bortfaller. 
 
Kommunen fører tilsyn med opplæringen og kan kalle barn og unge som ikke går på skolen inn til særskilte prøver og 
kan kreve at barnet skal gå i skole dersom de krava loven med forskrifter stiller til heimeopplæringa ikke er oppfylt. 
(§14-2) 
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ORDENSREGLEMENT FOR MESSENLIA SKOLE 
 

Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg! 
 

Jeg har rett til: 
- å føle meg trygg både på skoleveien og på skolen 
- å bli godtatt som den jeg er 
- å ha egne meninger, og å uttrykke dem på en ordentlig måte 
- å ha arbeidsro 

- å ha nettbrett, andre skolesaker, klær, sykkel, spark o.a. i fred 
Jeg har plikt til: 

- å vise hensyn og respekt for andre mennesker i skolesamfunnet og på  
skoleveien, og å ta godt vare på utstyr jeg får utdelt eller bruker 

- å følge skolens regler for nettbrettbruk 
- ikke å kalle opp eller banne på skolen 
- rette meg etter beskjeder jeg får 
- å bruke hjelm når jeg etter foresattes samtykke kan sykle til/fra skolen, når jeg skater, 

bruker sparkesykkel, rulleskøyter eller skøyter på is 
- å levere mobiltelefonen til læreren dersom jeg må ha med meg den på skolen 

- ikke å røyke eller nyte rusmidler på skolens område eller i forbindelse med 
skolearrangementer. Godteri kan jeg ta med ved spesielle arrangementer etter avtale 
med læreren 

Konsekvenser: 
Dersom jeg bryter reglene kan en eller flere av følgende tiltak settes i verk: 

- Jeg får tilsnakk og må eventuelt ha ”time-out” i friminuttet 
- Jeg må ha samtale med en voksen på skolen 
- Jeg må være med og ordne opp i konflikter 
- Jeg må rydde opp etter meg 
- Jeg får melding/telefon hjem   
- Skolen kan kreve erstatning etter erstatningslovens §1-2 

 

VED ALVORLIGE BRUDD PÅ ORDENSREGLENE KAN FØLGENDE 
IVERKSETTES, I FØLGE OPPLÆRINGSLOVEN. 

 
«Før det blir tatt avgjerd om refsing, blant anna bortvising, skal eleven ha høve til å forklare seg 
munnleg for den som skal ta avgjerda.” (§2-9) ”og at elevar på klassetrinna 1-7 kan visast bort frå 
undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen. Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha 
rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert andre hjelpe- eller 
refsingstiltak. Foreldra til elevar på klassetrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for 
resten av dagen.” §2-10”Halvårsvurdering i orden og i åtferd er ein del av undervegsvurderinga. Det 
skal givast halvårs-vurdering utan karakter i orden og i åtferd i heile opplæringsløpet.” (§ 3-15) 

26.08.2019 
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  HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING OG KRENKENDE 
ADFERD FOR MESSENLIA OG LISMARKA SKOLER 

 
En kjent definisjon av mobbing: 

En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt 
for negative handlinger fra en eller flere personer.  
 
Krenkende adferd: 

Krenkende adferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller 
tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende adferd kan skje som 
enkelthandlinger eller gjentatt. Krenkende atferd er handling som utføres uten respekt 
for den andres integritet. 
 
Vi satser på forebygging av mobbing og krenkende adferd ved å skape inkluderende 
skolemiljø. Dette gjør vi blant annet ved: 

 

 at alle voksne har plikt til å melde ifra til rektor ved mistanke om mobbing og 
krenkende atferd 

 lage sosiogram i hver klasse minst to ganger per år 

 organisering av skolen i aldersblanda grupper 

 skape ulike relasjoner innenfor disse gruppene 

 systematisk utvikling av sosial kompetanse på alle trinn (Psykologisk 
førstehjelp og Mitt Valg) 

 ulike sosiale tiltak på basisgruppe- og skolenivå 

 organisering av ulike aktiviteter gjennom skoleåret på tvers av alder   
(turer, Bli’me – dans, elevbedrift, fadderordning, syngespill/teater, grøtfest og 
gul lunsj) 

 lage klasseregler sammen med elevene  

 ha elevsamtaler jevnlig, hvorav 2 skal dokumenteres 

 å arbeide med bl.a. gruppesamtaler som fremmer inkludering og trygghet 

 at den enkelte arbeidstaker opptrer med respekt overfor elevene og er 
tydelige forbilder og grensesettere 

 at de voksne utviser særlig aktsomhet slik at de ikke utøver hersketeknikker 
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TILTAK SOM IVERKSETTES VED MISTANKE OM MOBBING/KRENKENDE  
ADFERD ELLER NÅR MOBBING OPPDAGES 

 

Tiltak Ansvar 
Foreldre og rektor informeres.  
 
Rektor oppretter en tiltaksplan  

Alle ansatte 
 
Rektor 

Samtale med involverte elever og involverte 
foreldre for å kartlegge mobbingen. 
 

Rektor/Kontaktlærer/SFO-leder.  

Observasjon i timer og friminutt for å kartlegge. 
Observasjonene loggføres. 
Orientering til skolens personale som behøver å 
få informasjon. 
 

Rektor/Kontaktlærer/SFO-leder 

Tiltaksplanen følges og evalueres fortløpende. 
Nye tiltak settes inn om nødvendig. 

 

  

Andre tiltak kan være: 

 Mobber plasseres i en annen klasse 

 Mobber følges til skolen av foresatte 

 Dersom dette ikke er tilstrekkelig må 
eksterne instanser trekkes inn. 

Skoleleder/ kontaktlærer/SFO-leder i 
samarbeid med foresatte. 

 
 
15.08. 2019 
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MAL Tiltaksplan jf. Opplæringslova § 9A-4.  
  

Dato for 
melding:  

Hvem gjelder saken:  Hvem har meldt:  

      

  
Kort beskrivelse:   
  
  
 

Hva mener eleven?  

Dere skal sette inn tiltak dere mener er egnede og tilstrekkelige til at eleven får et trygt og godt skolemiljø, 
basert på faglige vurderinger og etter å ha hørt med eleven hva han/hun mener og ønsker. Tiltakene må være 
lovlige, og hensynet til barnets beste skal være grunnleggende. Mange saker fordrer tiltak på både individ-, 
gruppe- og skolenivå. Når det settes inn tiltak for at eleven skal få et trygt og godt skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring trengs det ofte også tiltak som kan bidra til å forebygge og/eller hindre at eleven får 
negative sosiale, psykiske eller psykosomatiske ettervirkninger etter hendelsen(e).  
  

Hvilke problem skal 
tiltakene løse  
  

Hvilke tiltak har 
skolen planlagt å 
gjennomføre  
  

Når skal tiltakene 
gjennomføres  
  

Ansvarlig for 
gjennomføring av 
tiltakene  

Evaluering – når og av 
hvem  

          

        

        

        
Hvis evaluering viser at eleven fortsatt ikke har et godt og trygt skolemiljø, sett inn nye tiltak i tabellen under1.   
          

          

          

          

Beskriv eventuelt tiltakene nærmere i eget dokument.   

  
Eventuell annen informasjon:  
  

  
  
Involverte parter er informert om innholdet i tiltaksplanen:  
  
  
Dato:                                                                     Underskrift:  (rektor)  
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INFO FRA SKOLEN TIL FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN 
 

 
Fra KUF er det sendt ut et rundskriv som heter F-36-98. Rundskrivet gir nærmere retningslinjer for 
hvordan skolen og foreldrene skal forholde seg med hensyn til informasjon. Det er ikke plass her til 
å gjengi hele rundskrivet. De som er interesserte, kan henvende seg til skolen. Hovedregelen er: 
 
1. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar: 

Dersom den av foreldrene som barnet ikke bor hos, ønsker informasjon fra skolen, må 
han/hun henvende seg til skolen og be om det. En kan be om informasjon i en bestemt 
situasjon, eller om å få den samme skriftlige informasjon som den andre av foreldrene får, for 
eksempel invitasjon til tilstelninger og til konferansetimer. Daglig praktisk informasjon 
trenger ikke skolen sende til den barnet ikke bor sammen med. 

 
2. Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar: 

Den av foreldrene som ikke har foreldreansvar har likevel krav på opplysninger, på 
forespørsel i det enkelte tilfelle. På grunnlag av taushetsplikten kan skolen vurdere å avslå 
forespørselen, men bør i tilfelle gi en skriftlig begrunnelse. Avslaget kan påklages til 
fylkesmannen. Foreldre som ikke har foreldreansvar har rett til å delta på foreldremøter og 
lignende dersom den av foreldrene som har foreldreansvar, tillater det. I motsatt fall kan 
skolen avtale et eget møte med den av foreldrene som ikke har foreldreansvar. 
 

3. Ved bytte av skole må det skrives en søknad til skolen som begge foresatte skriver under på. 
 
4. Dersom det er aktuelt at andre enn biologiske foreldre skal være med på foreldremøter og 

lignende, må en som har foreldreansvar samtykke. Hvis to foreldre med felles foreldreansvar 
ønsker å møte på det samme foreldremøtet, kan hver av dem motsette seg at andre enn 
foreldrene møter. 

 
5. Skolen kan ikke under noen omstendighet gi opplysning om noe annet enn barnet. Barnets 

hjemmesituasjon kan for eksempel ikke skolen gi opplysning om. 
 
 
Skolen vil i utgangspunktet forholde seg til de opplysningene den får fra den av foreldrene barnet 
bor sammen med mht. foreldreansvar. Skolen har ikke noe ansvar for å sjekke om disse 
opplysningene er riktige. 
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Årshjul Messenlia skole 2019 - 2020 
 

Foreldreskole og-møter, fester og tilstelninger 
  

19. august 1. skoledag 

20. august Felles turdag for alle  

28. august Foreldreskole og -møte 1. – 4. trinn 

2. - 6. september BLI ME' - aksjonen 

19. september Felles turdag for alle 

25. september Foreldreskole og -møte 5. – 7. trinn 

Uke 43 Foreldreskole og -møte 1. - 7. trinn (24. oktober FN-dagen) 

31. oktober Halloween. 7. trinns foreldre ansvarlige 

13. november Felles foreldremøte for hele skolen 

Innen 31. november Elevsamtaler og utviklingssamtaler alle trinn 

Uke 48/49 Elevbedrift / verksted 

13. desember  Lucia 4. trinn  

18. desember Juleavslutning 5. trinns foreldre ansvarlige 

19. desember Grøtfest  

Uke 2 Nyttårsball 7. trinns foreldre ansvarlige 

Innen 31. januar Dialog med FAU/SU om resultatene fra høstens kartlegginger 

Uke10 Foreldreskole og -møter alle trinn 

Uke 7 Karneval for småskoletrinnet. 1. trinns foreldre er ansvarlige. 

 mars Vinteraktivitetsdag (RASKO-dag) for 5. – 7. trinn 

2. april Gul lunsj 

Uke 13 Utviklingssamtaler  

Uke 19 6. trinn til Matkultursenteret 

Uke 20 Forberedelser til 17. mai inkl. rake og rydde: foreldre og elever 

Uke 21 Leirskole  

28. mai 
Turdag med barnehagen og fadderne. Foreldremøte nye 1. trinn 
kveld 

2. juni 
Foreldremøte for foreldre til nye elever på ungdomsskolen høsten 
2019 

3. juni 
Besøksdag for nye elever på ungdomsskolen høsten 2019 
Sykkeldag for 4. – 6. trinn 

10. juni Besøksdag for nye 1. trinns elever med foresatte   

11. juni Turdag med barnehagen 

15. og 16. juni Mesnalitalenter og idrettsdag 

16. juni  Kveld: Skoleavslutning  3. trinns foreldre ansvarlig 

18. juni Tur til Hunderfossen 

19. juni Siste skoledag 
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Kartlegginger og prøver 
2. - 27. september Nasjonale prøver 5. trinn 

1. oktober Oppstart elevundersøkelsen (7. trinn). Avsluttes 7. desember. 

5. oktober  
Ordkjedetest 3. - 7. trinn 
Kartleggeren i norsk, engelsk og matematikk 5. - 7. trinn Førtest 

1. - 5. oktober STAS 5. - 7. trinn 

6.desember 
FRIST: overføring av nasjonale prøver og kartleggingsresultater til 
Engage  

5. - 9. mars Prøver i matematikk 2. – 7. trinn 

12. mars – 
12. april 

 Nasjonal kartlegging av leseferdighet og regneferdighet på 1., 
2. og 3. trinn 

 Nasjonal kartleggingsprøve i engelsk 3. trinn  

 Nasjonal kartlegging av digitale ferdigheter 4. trinn 

3. - 12. april 
 Nasjonale prøver 5. trinn som øvelse for 4. trinn  

 Kartleggeren i norsk, engelsk og matematikk 5. - 7. trinn 
Ettertest 

I løpet av året 
Registrering i SUM og SOL skal tas minst to ganger i løpet av året 

(høst og vår) 

 

 

Planleggingsdager, elevfrie dager og ferier 
12. – 16. august Planleggingsdager 

7. – 11. oktober Høstferie (uke 41) 

22. november  Elevfri dag. Planlegging SFO – P-dag for lærerne 

23. desember Juleferie (uke 52) 

2. januar Første skoledag etter juleferien 

31. januar Elevfri dag  

17. - 21. februar Vinterferie  

6. – 13. april Påskeferie (uke15 + mandag i uke 16) 

1.mai Offentlig høytidsdag 

17. mai Offentlig høytidsdag 

30. mai Offentlig høytidsdag 

10. juni Offentlig høytidsdag 

19. juni 
 
22.juni 

Siste skoledag før sommeren 
 
Planleggingsdag lærere 
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        SKOLERUTE FOR RINGSAKER 

2019 / 2020

August (10 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

31    1 2 

32 5 6 7 8 9 

33 12 13 14 15 16 

34 19 20 21 22 23 

35 26 27 28 29 30 

 

September (21 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

36 2 3 4 5 6 

37 9 10 11 12 13 

38 16 17 18 19 20 

39 23 24 25 26 27 

40 30     

 

Oktober (18 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

40  1 2 3 4 

41 7 HF 8 HF 9 HF 10 HF 11 HF 

42 14 15 16 17 18 

43 21 22 23 24 25 

44 28 29 30 31  

 

November (20 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

44     1 

45 4 5 6 7 8 

46 11 12 13 14 15 

47 18 19 20 21 22EF  

48 25 26 27 28 29 

 

Desember (15 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

49 2 3 4 5 6 

50 9 10 11 12 13 

51 16 17 18 19 20 

52 23 JF 24 JF 25 JF 26 JF 27 JF 

1 30 JF 31 JF    

Antall dager høsthalvår: 84 

 

HF = Høstferie 

JF = Juleferie 

VF = Vinterferie 

PF = Påskeferie 

EF = Elevenes øvrige fridager 

OH = Offentlig høytidsdag / helligdag 

Januar (21 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

1   1 OH 2 3 

2 6 7 8 9 10 

3 13 14 15 16 17 

4 20 21 22 23 24 

5 27 28 29 30 31 EF 

 

Februar (15 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

6 3 4 5 6 7 

7 10 11 12 13 14 

8 17 VF 18 VF 19 VF 20 VF 21 VF 

9 24 25 26 27 28 

 

Mars (22 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

10 2 3 4 5 6 

11 9 10 11 12 13 

12 16 17 18 19 20 

13 23 24 25 26 27 

14 30 31    

 

April (16 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

14   1 2 3 

15 6 PF 7 PF 8 PF 9 PF 10 PF 

16 13 PF 14 15 16 17 

17 20 21 22 23 24 

18 27 28 29 30 EF  

 

Mai (19 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

18     1 OH 

19 4 5 6 7 8 

20 11 12 13 14 15 

21 18 19 20 21 OH 22 

22 25 26 27 28 29 

 

Juni (14 skoledager) 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

23 1 OH 2 3 4 5 

24 8 9 10 11 12 

25 15 16 17 18 19 

Antall dager vårhalvår: 106 

 

 

Skoleåret 2019 – 2020 190 dager 


