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KJÆRE ELEVER OG FORESATTE 

 
 

Skolens visjon er «trygghet i læring og lek». Med dette mener vi ikke bare fysisk trygghet, men elever som 

er trygge på seg selv, og vet hva de står for. Alle tiltak ved skolen har som mål å gi den enkelte elev et best 

mulig læringsutbytte – faglig og sosialt. For at elevene skal kunne få best mulig utbytte av læringen, er vi 

avhengig av et sterkt og effektivt samarbeid mellom hjemmet, eleven og skolen. På skolen skal vi gjennom 

en målstyrt læringshverdag fylt med elevmedvirkning, god underveisvurderingspraksis, omsorg og 

klasseledelse, legge til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev. Av hjemmet forventer vi at dere tar 

del i elevens skolehverdag. Dere er elevens viktigste støttespillere. Vi er glade for at dere kommer til oss 

dersom dere som foreldre har noe dere synes er viktig for deres barn.  

 

Det er mye god aktivitet ute i friminuttet. Ballbingen er stedet der de fleste ønsker å være. Vi har fordelt 

bruken på alle klassene, men mellomtrinnet har mest tid der. Det er ellers mye fin lek i skogen og på 

huskene.  

 

I år har vi meldt oss på First Lego League. Dette dreier seg om å programmere en legorobot for å utføre en 

gitt oppgave, samt. forsøke oss med innovasjon med lokal forankring knyttet til et felles prosjekt. Vi gleder 

oss til arbeidet og til å se resultatet i finalen på NTNU Gjøvik i November.  

 
 
 

Fredrik Sørensen Dahl Thorleif Robertson 

- skoleleder - assisterende skoleleder 
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KONTAKTINFORMASJON  

 

FAGERNES SKOLE 
 

 

Åsmarkvegen  737  

2364  Næroset   

Telefon:             915 298 79 

SFO-Fagernes  476 040 34 

E-post:   postmottak.fagernes.skole@ringsaker.kommune.no 

 

 

Kontortid for administrasjonen 

Kontoret er vanligvis betjent fra kl.08.00-15.30. 

 

Skolen har tatt i bruk kommunikasjonssystemet Transponder Meldingsbok. Fravær meldes primært gjennom 

meldingsboken. Vi ber om at meldinger som gjelder dagen i dag er skrevet inn i meldingsboken før 08.15. 

Har dere spørsmål angående Transponder kan dere sende mail til fsd@ringsaker.kommune.no  

 

Inndeling av skoledagen 

1.time   kl.08.30 – 09.15 

2.time   kl.09.15 – 10.00  

3.time   kl.10.15 – 11.00 

4.time   kl.11.40 – 12.25  

5.time   kl.12.25 – 13.10 

6.time   kl.13.25 – 14.10 

 
Skoletider 

ÅRSTRINN MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1.-4. 08.30 – 14.10 08.30 – 14.10 08.30 – 13.10 08.30 – 14.10 08.30 – 12.55 

5.-7. 08.30 – 14.10 08.30 – 14.10 08.30 – 13.10 08.30 – 14.10 08.30 – 14.10 

5. – 7. trinn har i tillegg tilbud om leksehjelp 2 timer pr. uke, tirsdag etter skoletid og onsdag før skolestart. 

 
 

 

  

mailto:postmottak.fagernes.skole@ringsaker.kommune.no
mailto:fsd@ringsaker.kommune.no
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PEDAGOGISK PLATTFORM FAGERNES OG ÅSEN SKOLE: 

 
SAMARBEID - På skolen vår ønsker vi et godt samarbeid mellom elever, foreldre og lærere. Alle 

skal alle oppleve å være en del av fellesskapet. Samhold og samarbeid fører til 

trivsel, som igjen skaper motivasjon for læring. Vi ønsker en skolehverdag preget av 

glede; elevene skal oppleve glede ved å lære, og glede ved å være en del av det 

sosiale fellesskapet ved skolen. 

KUNNSKAP - På skolen vår ønsker vi å fremme positive holdninger til læring. Gjennom 

kunnskap skal elevene få de verktøyene de trenger i videre utdanning og i livet 

ellers. 

OMSORG - På skolen vår tar vi vare på og bryr oss om hverandre. Vi ønsker at hver elev skal 

oppleve trygghet og omsorg. Alle skal bry seg om hverandre! 

LÆRING - På skolen vår skal alle lære! Ved å oppleve læring og mestring, og å tilegne seg 

kunnskap ønsker vi å skape nysgjerrighet og motivasjon for ny læring.  

 

ELEVMEDVIRKNING 

- På skolen vår ønsker vi å legge til rette for elevmedvirkning i elevrådet, men også 

for egen læring. Elevene skal få være med på å utarbeide kriterier for vurdering. 

NÆRMILJØ - På skolen vår bruker vi nærmiljøet som læringsarena. Vi har flotte nærområder på 

begge skolene, og dette bruker vi aktivt som læringsarena. 

VENNSKAP - På skolen vår knytter vi vennskap. Alle skal være inkludert i lek og læring. 

ÅPENHET   

RESPEKT - På skolen vår viser vi åpenhet og respekt for andre mennesker.    

 

LÆRINGSPLAKATEN 
 
Læringsplakaten inneholder 11 grunnleggende forpliktelser, som skal gjelde for    

alle skoler og øvrige opplæringssteder. 

Læringsplakaten skal fylle flere funksjoner.  Den skal være et forpliktende grunnlag for  

lærestedenes arbeid med opplæringen 

1. gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter 

individuelt og i samarbeid med andre. 

2. stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 

3. stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til 

kritisk tenkning. 

4. stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å 

utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk 

deltakelse. 

5. legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta 

bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. 

6. fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. 

7. stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. 

8. bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. 

9. sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. 

10. legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen 

11. legg til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. 
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KLART FORMULERTE FORVENTNINGER SKAPER EN GOD 

SKOLE 
 

Skolen forventer at du som forelder/foresatt: 

 

 hjelper eleven med å ha skolesekken pakket hver dag. 

 leser den informasjonen som skolen sender ut. 

 setter deg inn i ukeplanen til elevene, hjelper eleven med å sette av nok tid til hjemmearbeid. 

 har en positiv og oppmuntrende kommunikasjon med eleven. 

 ikke motarbeider ansatte eller skolen, men kontakter foreldrekontakten, kontaktlæreren eller 

skoleleder når det er noe du reagerer på. 

 stiller på samtaletimer og foreldremøter. 

 stiller opp på arrangement som skoleavslutninger, hyggekvelder osv. 

 

Skolen forventer at du som elev: 

 

 hilser høflig og vennlig på alle på skolen. 

 er en god kamerat, og spesielt hjelpe de som er yngre enn deg selv. 

 gjør det du kan for at andre ikke skal bli urettferdig behandlet. 

 snakke til den du er sint og sur på i stedet for å snakke om han eller henne. 

 ikke holde andre utenfor i leken. 

 kommer inn til time i rett tid og er klar for arbeidsoppgaver som venter. 

 tar aktivt del i undervisningen. 

 gjør hjemmeleksene til avtalt tid. 

 har orden i skolesekken. 

 rydder etter deg i undervisningsrom og ute. 

 tar aktivt del i arbeidet til klasseråd og elevråd. 

 Finner selv ut hva de andre har gjort på skolen når du har vært borte fra skoletimer. 
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ORDENSREGLER FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO 
 

Ringsaker kommunes ordensreglement er overordnet og gjelder alle skoler i Ringsaker. Dette ligger på 

skolens hjemmeside. I tillegg har Fagernes og Åsen sitt eget ordensreglement: 

 

Alle elever har rett til en arbeidsplass der de kan trives og føle seg trygge. I et skolesamfunn med så mange 

deltakere er vi avhengige av at alle bidrar til felles beste ved å ta hensyn til hverandre og vise hverandre 

respekt.  Sammen med de foresatte må skolens elever og tilsatte gå aktivt inn for å skape et godt 

skolesamfunn med trivsel og arbeidsglede. 

I dette arbeidet må alle ta del, og vi har noen regler å rette oss etter. 

 

Jeg har rett til: 

- å føle meg trygg på skolevegen og på skolen. 

- å bli godtatt for den jeg er og hvordan jeg ser ut. 

- å ha egne meninger og gi uttrykk for dem. 

- å ha arbeidsro. 

- å ha skolesaker, klær, sykkel, ski, spark o.l. i fred. 

- å ha et røykfritt og rusfritt miljø. 

 

Jeg har plikt til: 

1. å vise høflighet og respekt for alle. 

2. å gi andre arbeidsro 

3. å holde orden på skolesakene og gjøre skolearbeidet så godt jeg kan og til rett tid.  

4. å respektere andres eiendeler. 

5. å erstatte det dersom jeg ødelegger eller mister skolens eller andres saker. 

6. å la være å kaste snøball, stein og gjøre noe som kan skade andre. 

7. å respektere stoppregelen. 

8. å overholde regler i lek. 

9. å følge trafikkreglene. Jeg bør bruke sykkelhjelm. Når skolen arrangerer sykkelturer er sykkelhjelm 

påbudt. 

10. å la være å spise godteri uten etter avtale med lærer. 

 

Jeg har ikke lov til: 

1. å drive med voldsom lek eller gjøre noe som kan skade andre. 

2. å erte eller mobbe andre. 

3. å banne eller bruke annet stygt språk. 

4. å stenge andre ute fra lek eller annet samarbeid. 

5. å løpe eller skrike i gangen. 

6. å forlate skolens område i skoletiden dersom det ikke er avtalt med lærer. 

7. å gå til drosjeplassen før jeg har fått beskjed av en voksen 

8. å bruke mobiltelefon i skoletiden og på skolens område. 

 

Konsekvenser: 

Dersom jeg bryter reglene, kan dette skje: 

- jeg får tilsnakk av lærer. 

- jeg må ha samtale med kontaktlærer, skoleleder eller fagleder. 

- jeg får melding med hjem. 

- Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller uforsvarlig måte. Inndratte gjenstander kan 

tilbakeleveres foreldre. 

- i spesielle tilfeller kan det gjøres avtale med foresatte om andre tiltak. 

 

I særlig alvorlige tilfeller kan rektor selv utvise elever for enkelttimer eller for resten av dagen, etter samråd 

med elevens lærer(e). Eleven skal ha anledning til å forklare seg før reaksjonen blir iverksatt.  Foreldrene 

skal varsles før det blir iverksatt utvisning for resten av dagen. Utvisning er et enkeltvedtak og det kan klages 

på vedtaket. 

 

Reglene gjøres kjent i klassen og på foreldremøte hver høst og gjennomgås i starten av hver måned i klassen. 

 

Reglene gjøres kjent i klassen og på foreldremøte hver høst.  



   8 

FAGERNES SFO 2019/20 

 
Personalet: 

Ann Kristin Moen  Daglig leder   

Marianne Larsen  Barneveileder (t.o.m 1.10.2019) 

 

Åpningstider SFO: 

Mandag:  07:00-08:15 + 14:10-16:30 

Tirsdag:   07:00-08:15 + 14:10-16:30 

Onsdag:  07:00-08:15 + 13.10-16:30 

Torsdag:  07:00-08:15 + 14:10-16:30 

Fredag:   07:00-08:15 + 12.55-16:30 

 

Ferier:  

SFO er stengt i jul og påskeferie, samt. juli måned. Åpent i høst og vinterferie med bindende påmelding. 

SFO for Fagernes og Åsen skole vil være på Fagernes i høstferien og på Åsen i vinterferien.  

 

Planleggingsdager:  

14.8, 15.8, 16.8, 22.11, 31.1. 

 

Kjøp av enkelttimer/dager SFO: 

Det er mulig å få kjøpt enkelttimer (inntil 5 timer daglig) så sant det passer og det er tilstrekkelig bemannet. 

Dette avtales med SFO-personalet på forhånd.  

Hel plass:     2415,- 

Delt plass (10 timer pr uke):  1370,- 

En fast dag pr uke:   940,- 

Pris pr. time:    80,- 

Enkeltdag (inntil 5 timer):   328,- 

 

Samarbeid mellom skole-SFO:  

SFO er en integrert del av skolens virksomhet. For å unngå utrygghet, forvirring og misforståelser, gjelder 

skolens regler på lik linje i SFO. Vi som jobber i SFO, jobber også i skolen. Dette gjør at vi får innsikt i hele 

dagen til barna, og oppnår et nært samarbeid mellom skole og SFO.  

 

Praktiske ordninger:  

Personalet må få beskjed fra foreldrene (skriftlig, muntlig eller pr telefon) dersom: 

 Barnet skal komme eller gå tidligere eller senere enn vanlig. 

 Dersom barnet skal leke ute om morgenen i stedet for å komme inn på SFO. 

 Dersom barnet som vanligvis hentes, skal gå hjem på egenhånd. 

 Dersom barnet skal hentes av noen andre enn den/de som vanligvis hentes. 

Dersom barnet ditt skal hjem etter skolen/ta buss/drosje på dager hvor det normalt har SFO: 

Legg beskjed i postmappa ellers bruk Transponder Meldingsbok. 

 

I forbindelse med skolens ferier er det alltid egen påmelding. Det er viktig at påmelding blir levert innen 

fristen. Påmeldingen er bindende. Det er også viktig at barna blir hentet til den tiden som er satt. 

SFO skal være et trygt og godt sted for barna. Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, 

omsorg, vennskap, felleskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne. Vi håper dere synes 

at SFO fungerer tilfredsstillende både for barn og foreldre. Snakk med personalet eller skoleleder hvis det er 

noe dere vil ta opp. Vi er her for dere.  
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Aktivitetsplan skoleåret 2019-2020 
 

Dato  Trinn  Aktivitet  Ansvar  

August 

19. aug. Alle  Første skoledag  Alle  

22. aug.  Alle  Tur til Kolosvea  Alle  

23. aug.  5.-7.tr.  Innlandsmarkedet  Kontaktlærere  

  Alle  Opplæring i brannvern  Kontaktlærere  

28. aug.  Alle  Idrettsdag  Siv, Ruth Berit  

29. aug.  Alle  Klassekontaktmøte  Rektor  

30. aug  Alle  Lesedag  Alle  

September 

17. sep.  1.-4. tr. DKS: Du har stor mage    

2. – 27. Sep.  5. tr. Nasjonale prøver  Rektor, kontaktlærere  

Uke 39  Alle  Elevsamtaler  Kontaktlærere, Kari BM  

Oktober 

14. okt.    SU-møte – skolemiljøutvalget  Rektor, Siv, Trine-Lill, Jane  

23. okt.  5.-7. tr.  DKS: Dagen som forsvant    

Uke 42 og 43  Alle  Utviklingssamtaler  Kontaktlærere  

November 

13. nov.  6.-7. tr. DKS: Helium    

Desember 

2. des.  Alle  Adventsamling   5.-7. trinn  

9. des.  Alle  Adventsamling  3.-4. trinn  

12. des.  Alle  Lucia    

16. des.  Alle  Adventsamling  1.-2. trinn  

Uke 51  5.-7. tr.  Julekantine  Kontaktlærere  

19. des.  Alle  Juleverksted    

20. des.  Alle  Julegrøt og avslutning    

Januar 

22. jan.  Alle  DKS: Hege Øversveen    

Februar  
  SU-møte - skolemiljøutvalget  Rektor, Siv, Trine-Lill, Jane  

Mars 

Uke 11-14  1.-4. tr. Nasjonale kartleggingsprøver  Kontaktlærere  

Uke 11  1.-4. tr.  Skidag     
5.-7. tr.  RASKO-dag    

April 

  Alle  Litteraturuke   Faglærere norsk 

  Alle  Elevsamtaler  Kontaktlærere, Kari BM  

  Alle  Utviklingssamtaler  Kontaktlærere  

Mai 

28. mai  4.-5. tr.  DKS: Evige jaktmarker    

  6. tr. Leirskole   Kontaktlærere 

  Alle Trafikkuke    

  6. tr. Besøk på matkultursenteret   Lærer mat og helse 

  Alle  English day   Faglærere engelsk 

Juni 

  7. trinn  Avslutning   Kontaktlærere 

  Alle  Turdag   Alle lærere 

  Alle  Sommeravslutning    
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Regler for valg av foreldrekontakter og representanter til FAU 
 

Valg av foreldrekontakter: 

Det velges 2 foreldrekontakter for 1.klasse. En velges for 2 år og en velges for 1 år. 

For 2.klasse velges en foreldrekontakt for 2 år. En representant ble valgt i 1.klasse. 

For 3.klasse velges en foreldrekontakt for 2 år. En representant ble valgt i 2.klasse. 

For 4.klasse velges en foreldrekontakt for 2 år. En representant ble valgt i 3.klasse. 

For 5.klasse velges en foreldrekontakt for 2 år. En representant ble valgt i 4.klasse. 

For 6.klasse velges en foreldrekontakt for 2 år. En representant ble valgt i 5.klasse. 

For 7.klasse velges en foreldrekontakt for 1 år. En representant ble valgt i 6.klasse. 

Foreldrekontaktene er likeverdige representanter. 

 

 

Valg av FAU-representanter: 

Den foreldrekontakten som velges for 2 år i 1.klasse blir medlem av FAU. Den andre blir vararepresentant.  

Det velges ingen foreldrekontakt til FAU i 2.klasse. Den foreldrekontakten som velges for 2.klasse blir 

vararepresentant til FAU i 2 år. 

Den foreldrekontakten som velges for 3.klasse, blir medlem av FAU i 2 år. 

Det velges ingen foreldrekontakt til FAU i 4.klasse. Den foreldrekontakten som velges for 4.klasse blir 

vararepresentant til FAU i 2 år. 

Den foreldrekontakten som velges for 5.klasse, blir medlem av FAU i 2 år. 

Det velges ingen foreldrekontakt til FAU i 6.klasse. Den foreldrekontakten som velges for 6.klasse blir 

vararepresentant til FAU i 2 år. 

Den foreldrekontakten som velges for 7.klasse, blir medlem av FAU i 1.år. 

 

Varamedlemmer har møterett til alle møter, men ikke stemmerett når årstrinnets representant er til stede. 

Møtende varamedlem går inn for hvem som helst som har forfall når personlig vararepresentant ikke møter. 

 

Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges på årsmøte. Disse kan velges blant alle foreldrene. 

 

Medlemmer av SU: Leder i FAU og en representant fra FAU velges på årsmøtet. Det velges også en 

foreldrerepresentant fra SFO på foreldremøte i SFO. 

 

MEDLEMMER AV RÅD OG UTVALG 2019 – 2020 
 

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalg:   
 

FUNKSJON REPR. TELEFON VARAREPR. TELEFON FRA 

Leder Aina Hensgaard 917 98 565   FAU 

Nestleder Elin S. Baardseth 472 57 562 Merethe H. Danielsberg 476 59 377 FAU 

Sekretær Fredrik Sørensen Dahl 411 06 505 Thorleif Robertson 916 85 184 Skoleleder 

Medlem Trine-Lill S. Simensen 915 29 879   Lærerne 

Medlem Siv Berg-Rolness 915 29 879   Lærerne 

Medlem Jane Harby 915 29 879   Andre tilsatte 

Medlem Ingrid Lovise Kampenhøi 901 04 225 Veronica Skaug 960 15 714 SFO repr. 

Medlem Kjerstin Lundgård 468 06 023   Politisk repr. 
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FAU og foreldrekontakter 
 

ÅRSTRINN MEDLEMMER KONTAKT VARAMEDLEMMER KONTAKT 

1. trinn Ingrid Lovise 

Kampenhøi 

 

901 04 225 

ingridk84@hotmail.com 

May Britt Hagen 

Blakarstugun 

 

958 63 944 

maybhagen@live.no 

2. trinn Maja Irion 

 

995 54 770 

majairion@hotmail.com 

Morten Grønvold 

Sekretær 

 

959 81 039 

morten.gronvold@bbnett.no 

3. trinn Stian Harby 

 

415 42 181 

sharby76@gmail.com 

Reidar Gregersen 

 

480 400 18 

reidar.gregersen@nrk.no 

4. trinn Veronica Skaug 

 

960 15 714 

vskaug90@outlook.com 

Odd Kongssund 

 

473 77 528 

ok@bbnett.no 

5. trinn Irene Aspeslåen 

Nestleder 

 

466 26 432 

iaspesl@online.no 

Elin S. Baardseth     

SU rep. 

 

472 57 562 

amundelin@hotmail.com 

6. trinn Merethe 

Heggelund 

Danielsberg            

Vara SU rep. 

 

476 59 377 

merethefausk@hotmail.com 

Elin Grønvold 

 

938 09 655 

elgronv@bbnett.no 

7. trinn Gitte K. 

Fjerdingen 

 

477 54 741 

gittefjerdingen@gmail.com 

Ingrid Hålimoen 

Elvelund 

 

413 38 398 

ingrid.elvelund@gmail.com 

Leder: Aina H. 

Hensgaard 

 

917 98 565  

aina_heimlund@hotmail.com 

  

Kasserer: Trine Lise 

Karlsen 

 

416 08 107 

trine.lise@bbnett.no 

  

Revisor: Ingunn Tolvstad 

 

976 47 673 

ingunnmyhr@hotmail.com 

  

SFO-rep.: Ingrid Lovise 

Kampenhøi 

 

901 04 225 

ingridk84@hotmail.com 
 960 15 714 

vskaug90@outlook.com 

 

Varamedlemmer har møterett til alle møter, men ikke stemmerett når årstrinnets representant er til stede. 

Møtende varamedlem går inn for hvem som helst som har forfall når personlig vara ikke møter. 

 
Opplæringsloven § 15 – 1 slår fast at Forvaltningsloven §§ 13-13e om taushetsplikt gjelder for skolen og for 

alle som kommer i kontakt med opplysninger i forbindelse med arbeid eller tjeneste. Taushetsplikten gjelder 

dermed både for de ansatte i skolen og medlemmer av utvalg og råd slik som samarbeidsutvalget og FAU. 

Den gjelder også for klassekontakter og for foreldre som i forbindelse med deltakelse på leirskoler, turer og 

lignende får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. 

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger kan gjøres kjent for dem det gjelder. Taushetsplikten er 

heller ikke til hinder for at opplysninger bringes videre til andre dersom den som har krav på taushet og som 

opplysningene gjelder, samtykker.  

 
  

mailto:maybhagen@live.no
mailto:morten.gronvold@bbnett.no
mailto:trine.lise@bbnett.no
mailto:ingunnmyhr@hotmail.com
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Faste oppgaver for hvert klassetrinn - foreldre 
 

Foreldrene går sammen med elevene i 17. mai-toget og har ansvar for klassetrinnets fane. 

 

1. klasse:   

 Bake kake til 17. mai og ha med smørbrød til Luciaforestilling 

  

2. klasse: 

 Foreldrene i samarbeid med klassa ordner med blomsterkassene ute (vår) 

 Bake kake til 17. mai og ha med smørbrød til Luciaforestilling 

 

3. klasse: 

 Foreldrene i samarbeid med klassa rydder bort blomsterkassene ute (høst) 

 Bake kake til 17. mai og ha med smørbrød til Luciaforestilling 

 

4. klasse: 

 Ansvar for raking til 17. mai og koste ballbingen til 17. mai. 

 Bake kake til 17. mai og ha med smørbrød til Luciaforestilling 

 Avhjelpe 6. kl. med 17. mai-arr.ved behov 

 

5. klasse: 

 Bake kake til 17. mai og til Luciaforestilling 

 

6. klasse: 

 Har ansvar for 17.mai-arrangementet (med evt. hjelp fra 4. kl.) 

 Bake kake til Luciaforestilling 

 

7. klasse: 

 Bake kake til 17. mai og til Luciaforestilling  

 Avslutningstur: Kontaktlærer og foreldreansvar. 

 Underholdning på avslutningsfesten for 7. trinn 

 Ha med bevertning til avslutningen. FAU serverer. 
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TANNHELSETJENESTEN 
Tannlege og tannpleier               

Tannklinikk Moelv, Skolevegen 16, Moelv tlf. 62 35 17 30 

 

Skolen kontakter tannhelsetjenesten dersom elever skader seg i skoletida.  Ved skade på tenner i skoletida 

skal ikke foreldre ha noen utlegg.  Det kan oppstå senskader som kan bli omfattende.  Derfor registrerer vi 

alle uhell, slik at vi kan dokumentere en skade i ettertid.  Dersom dere må betale noe, så ta vare på 

kvitteringer og kom til skoleleder med dem. 

 

 

PEDAGOGISK  PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) I RINGSAKER  
 

PPT holder til i Mausetvegen 10, Brumunddal - Kontakttelefon: 62 33 65 20 

 

PPT i Ringsaker er en del av det kommunale hjelpeapparatet, og er kommunens sakkyndige instans.  PPT 

skal i størst mulig grad være en veiledende tjeneste. 

 

PP-tjenestens oppgaver, ifølge nasjonale føringer er: 

 å være sakkyndig der loven krever det 

 å drive kompetanseutvikling i forhold til foreldre og personale i barnehager og skoler 

 å hjelpe til med organisasjonsutvikling i barnehager og skoler 

 å yte direkte hjelp 

 

For Ringsaker kommune betyr dette: 

 at PPT skal være en tjeneste som er mye ute i barnehager og skoler 

 å yte hjelp der barna er 

 å sette fokus på økt brukermedvirkning 

 å arbeide mer systemrettet (organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling) 

 

For å oppnå dette vil PPT i Ringsaker være mer systematisk tilstede i barnehager og skoler.  Vi vil være med 

i barnegrupper i barnehager, i klasserom og på personalrom.  Å sette brukermedvirkning i fokus kan være å 

ta loven på alvor. Den sier blant annet at foreldre/eleven har rett til å se og utforme sakkyndig vurdering og 

at det spesialpedagogiske tilbudet skal så langt råd er utformes i samarbeid med foreldre og eleven. Både 

foreldre og skole kan melde barn til PPT. 

Gjennom det systemrettede arbeidet får PPT muligheten til å bli kjent med rammene og miljøet som barna er 

en del av.  Med dette arbeidet mener vi at det forebyggende arbeidet kan komme mer i fokus.  Barna behøver 

nødvendigvis ikke meldes PPT når vi samarbeider med barnehager og skoler om forebyggende tiltak.  Dette 

kan for eksempel gjøres gjennom observasjon i barnehager/skoler med dertil veiledning av lærere og foreldre 

til hele barnegrupper. 

Med denne måten å arbeide på håper vi i PPT at vi skal kunne hjelpe barn og unge på en bedre måte uten at 

de behøver å bli meldt PPT.  
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Diverse 
 

Erstatningsansvar 
Skolen erstatter ikke skader på personlige eiendeler. 

 

Ødelagte briller blir behandlet i hvert enkelt tilfelle. Skolen kan yte hel eller delvis erstatning dersom 

skaden har oppstått ved organisert aktivitet i skolens regi. 

  

Hendige skader på skolens eiendeler som eleven ikke kan noe for, dekkes vanligvis av skolen. 

Skolen kan kreve erstatning for skader som skyldes uforsiktighet. Erstatningens størrelse blir vurdert i 

hvert enkelt tilfelle og forelagt de foresatte. 

  

Ødelagte eller bortkomne bøker eller annet skolemateriell må erstattes av hjemmet. 

 

Skolefri for elever 
 

Opplæringslova sier i § 2-11: 

”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker… Det er 

eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje 

med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”  

 

For alle elevpermisjoner på mer enn 1 dag skal det benyttes fastsatt søknadsskjema, der foreldrene bl.a. 

skriver under på at de har ansvar for nødvendig undervisning i permisjonstida.  Søknadsskjemaet finnes på 

skolens på Fronter. 

 

 

                                                                    

                                                       

Mobiltelefon 
 

-Dersom elevene har behov for å ringe, skal de kontakte en av de voksne for å få låne en telefon. Skolens  

  telefon kan brukes av elevene dersom det er en nødvendig samtale. 

-Foresatte som ønsker kontakt med en elev, ringer skolens telefonnummer: 915 29 879. 

-Dersom en elev benytter mobiltelefon i skoletida uten tillatelse, blir den inndratt og levert tilbake ved 

skoledagens slutt. 

Vi håper på et godt samarbeid med elever og foresatte! 

 

Påkledning i kroppsøvingstimene 
 
Elevene skal ha påkledning som er tilpasset kroppsøvingsaktivitetene. Dette gjelder både ute og inne. 

Til kroppsøvingstimer inne må alle ha sklisikre gymsokker eller et par rene joggesko. Sko som lager svarte 

striper benyttes ikke. 

 

Elevene dusjer etter kroppsøvingstimene. Beskjed vil bli gitt dersom det ikke skal dusjes. 

 

Dersom en elev ikke kan delta i kroppsøvingstimen, skal lærer se skriftlig melding fra hjemmet før timen! 

 

 

Klær 
 

Det er viktig at elevene har på seg eller med seg klær som passer til været. Alle skal ut en tur i pausene, selv  

om det regner eller snør. Vi lufter i klasserommet. 
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Innesko 
 

I klasserommene bruker vi innesko hele året, ikke fottøy som  

(uten vask) er brukt ute. 

 

Alle klær og alt skotøy må navnes! 

 

 
Sykling 
                                                                       
Elever oppfordres til å bruke sykkelhjelm. Ved sykkelturer i skolens regi er det alltid påbudt med hjelm!                                                                                                                                   

Kunnskapsdepartementet har 20. august 2015 fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven § 12-1. 

Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. 

Endringen er trådt i kraft. 

                

                                                             

 
Skoleskyss 
 

Elever på 1. trinn, som har mer enn 2 km skoleveg har krav på skyss. Fra og med 2. trinn er skyssgrensen på 

4 km. Dersom foresatte mener at skolevegen er farlig, kan en søke om skyss selv om avstandene er kortere. 

Det må søkes på nytt på 2. og 5. trinn. Det er anledning for andre elever å følge skyssopplegget, dersom det 

er plass. Disse må da betale på vanlig måte for bussen/drosjen. 

 

 
Skyss ved sykdom / skade 
 

Hedmark Trafikk er vedtaksmyndighet i alle søknader om skyss mellom bosted og skole. 

Fra skriv fra juni 2001, er rutinen slik for elever som p.g.a. midlertidig skade/sykdom ikke kan komme seg til 

skolen på vanlig måte:  

 

”Legeerklæring må fremskaffes før skyss bestilles.  Skyss skal om mulig rekvireres av skole for eventuell 

samordning. Legeerklæring eller kopi av denne, må leveres drosjesjåføren i forbindelse med første transport 

til/fra skolen. Legeerklæringen skal gi opplysninger om hva slags skyss eleven trenger, samt tidsangivelse 

for skyssens varighet.” 

 

Foresatte kan transportere selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


