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Skolens telefon-nummer: 

 

Skolens telefon:  715 32493(lærerrom) - 715 32495/971 35766(rektor) 

E-post v-leder  jens.petter.olsen@tingvoll.kommune.no    

Hjemmeside:  www.tingvoll.kommune.no  

    

 

 

1.Virksomhetsleder har ordet 
 

En slik info som dette tar Meisingset oppvekstsenter avd. skole sikte på å gi ut hvert skoleår. Dette som et ledd i 

vår  informasjonsstrategi ovenfor  foreldre/foresatte, samarbeidspartnere og andre som måtte være interessert  i 

vår skole. Skolen har mange plandokument som på ulike måter forteller om det arbeid som gjøres ved MOS-avd 

skole til beste for våre elever.  

Jeg synes også det kan være på sin plass å minne om ”formålet med opplæringa”: 

SITAT deler av  § 1-1. Formålet med opplæringa: 

” Opplæringa i  skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og 

framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt  

for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og 

kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane”........ 

 

Jeg ønsker alle eleva et fortsatt flott skoleår og ser frem til et godt  samarbeidsår  med foreldre/foresatte og andre 

som vi samarbeider  med  resten av skoleåret 2018-19. 

 

Meisingset  oppvekstsenter  i oktober  2018. 

 

Jens Petter Olsen 

Virksomhetsleder 

 

 

 

 

 

http://www.tingvoll.kommune.no/
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2. Skolens pedagogiske plattform 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 

             

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skolens dagsrytme 2018-19 

 
09.00-09.45: 

10.00-11.30: 

12.00-13.30: 

13.45-14.30: 

Innimellom øktene er det pause/friminutt. 

 

Leksehjelp etter skoletid 

 

I  regi av skolen blir det gitt leksehjelp for 1-7 kl på mandager; kl 14.30 – 15.30. Kun de som trenger det. 

Etterpå må barna bli hentet av  foreldrene, for de som ikke er på SFO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visjon 

 

Å se og bli sett 

Våre verdier 

 

Vi arbeider for at våre elever skal møte og  føle: 

 

 Anerkjennelse 

 Tilhørighet 

 Mestring 

 Medvirkning 

 Motivasjon 

 

Andre målsettinger 

 

Vi vil arbeide for:: 

 

 Å bedre det fysiske miljøet både ute og inne 

 Bedre kontakt med nærmiljøet 

 Opplegg rundt TV-aksjonen bla åpen dag med kafe` 

som bygdas folk inviteres til. 

 MOS skal være et åpent oppvekstsenter som 

foreldre/foresatte gjerne henvender seg til. 

 MOS skal arrangere/være medarrangør av  2 

temakvelder sammen med FAU for foreldre/foresatte. 
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4.Oppvekstsenterets  ansatte 2018-19 
 

Personalet; 

Avd. skole     Mobil  

Jens Petter Olsen, virksomhetsleder 971 35766 jens.petter.olsen@tingvoll.kommune.no  

Ane Os, kontaktlærer 1-3 kl 415 75254 ane.os@tingvoll.kommune.no  

Mona Stokke Paulsen, kontaklærer  

4-5 kl . 

959 99669 mona.stokke.paulsen@tingvoll.kommune.no  

Ellinor Kringstad, kontaktlærer 6.-7.kl 984 03997 ellinor.kringstad@tingvoll.kommune.no  

Eva Grødal, timelærer 918 12573 eva.grodal@tingvoll.kommune.no  

Lena M. Gammelsæter Bråttvik, timelærer 928 67818 lena.gammelsater.brattvik@tingvoll.kommune.no 

Stig Johansen, musikklærer. 948 79692 stig.johansen@tingvoll.kommune.no  

   

Skoleassistent/SFO-assistent     

Lisa Aarvik (skoleass/SFO-ass) 977 02006 lisa.marie.aarvik@tingvoll.kommune.no  

Monika B. Lange (skoleass/SFO-ass) 414 74792 monika.lange@tingvoll.kommune.no  

 

Avd barnehage:   

Mali R.Frydenlund, avd.leder 415 05481 mali.ronnaug.frydenlund@tingvoll.kommune.no 

Anna Rimstad, ped.leder 412 05348 anna.rimstad@tingvoll.kommune.no  

Monika Gammelsæter, ped.leder 915 49163 monica.gammelsather@tingvoll.kommune.no  

Britt I.J.Halle, ped.leder/fagarbeider  915 36487 britt.inger.halle@tingvoll.kommune.no  

Mari B. Rød, ped.leder/fagarbeider 901 29051  

Aud Bordal, assistent 472 55626  

Arnhild Talgøy, assistent 715 34458  

May Bente Kringstad, vikar 991 53850  

   

 

Oppvekstsenterets hjelpere: 

 

Navn Tlf E-mail 

Renholder: Rui Zhen Zhang 

 

 

 

 

Vaktmester: Monika Stokke 977 56695 vaktmester.TAS@tingvoll.kommune.no  

Helsesøster: Marit  Kleven 

Holmeide 

715 32465 /  

962 26870 

marit.kleven@tingvoll.kommune.no  

 

PPT: Jeanette Wilhelmsen 716 89700 jeanette.wilhelmsen@pptnordmore.no          

Barnevernet:  / Sunndal 716 99131  

 

5. MOS rådsorgan 2018-19 
 

Elevråd: 

 

Tittel Navn elever 

Leder Ragna F. Røttingsnes 

Nestleder Johnny V.H. Naastad 

Kontaktlærer for elevrådet: Mona S. Paulsen 

 

FAU barnehage: 

 

Tittel Navn foreldre 

Leder Ingunn Ormbostad 

Nestleder Lena Bråttvik 

 

 

 

 

 

mailto:jens.petter.olsen@tingvoll.kommune.no
mailto:ane.os@tingvoll.kommune.no
mailto:mona.stokke.paulsen@tingvoll.kommune.no
mailto:ellinor.kringstad@tingvoll.kommune.no
mailto:eva.grodal@tingvoll.kommune.no
mailto:lena.gammelsater.brattvik@tingvoll.kommune.no
mailto:stig.johansen@tingvoll.kommune.no
mailto:Lisa.marie.aarvik@tingvoll.kommune.no
mailto:monika.lange@tingvoll.kommune.no
mailto:mali.ronnaug.frydenlund@tingvoll.kommune.no
mailto:anna.rimstad@tingvoll.kommune.no
mailto:monica.gammelsather@tingvoll.kommune.no
mailto:britt.inger.halle@tingvoll.kommune.no
mailto:vaktmester.TAS@tingvoll.kommune.no
mailto:marit.kleven@tingvoll.kommune.no
mailto:jeanette.wilhelmsen@pptnordmore.no
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Klassekontakter skole: 

 

Klasse Navn foreldre 

1 kl  Tove Synnøve Kindsbækken 

2 kl Monika Gammelsæter 

3 kl Lisa Marie Aarvik 

4 kl Liv Grønset 

5 kl Britt I Johnsen 

6 kl Linda Kindsbækken 

7 kl Morten Heggelund 

 

FAU-skole  

Tittel Navn medlemmer 

Leder Morten Heggelund 

Nestleder Britt I. Johnsen 

Sekretær Liv Grønset 

Kasserer Linda Kindsbækken 

 

17.mai komiteleder FAU Eivor Meisingset, Gunn Anita Kvisvik, Jenny Hallan + 1 medlem 3-4 kl foreldre. 

    

Samarbeidsutvalget (felles for skole og barnehage) 

Tittel Navn Representerer Vara 

Leder Lena Bråttvik FAU-barnehage  

Nestleder Monika B. Lange SFO ansatt  

Sekretær Jens Petter Olsen Rektor  

Medlem Torill Kværnø Politsik valgt Per Magne Waagen 

Medlem Ingunn Ormbostad FAU b-hage  

Medlem Lena Bråttvik FAU b-hage  

Medlem Mali Frydenlund Ansatt b-hage  

Medlem Britt I Johnsen Ansatt b-hage  

Medlem Ellinor Kringstad Ansatt skole Eva Grødal 

Medlem Mona Stokke Paulsen Ansatt skole Eva Grødal 

Medlem Morten Heggelund FAU skole  

Medlem Britt Inger Johnsen FAU skole  

Medlem Monika B. Lange Ansatt SFO  

Medlem Ragna F, Røttingsnes Elev MOS  

Medlem Johnny V.H. Naastad Elev MOS  

 

Verneombud:  

Lena Gammelsæter Bråttvik 
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6. PPT FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET  
Tlf. 71689700      e-post: ppt@sunndal.kommune.no 

 

Ansatte pr. september 2018: Mob. Tlf. Direkte 

nr. 

E-post adresse 

IREN HAMMERBEKK 48299141 71689707 iren.hammebekk@sunndal.kommune.no 

JEANETTE WILHELMSEN 40215130 71689706 jeanette.wilhelmsen@sunndal.kommune.no 

JORUNN WALSØ AALMO 90507783 71689705 jorunn.walso.aalmo@sunndal.kommune.no 

MAGNHILD ERSTAD 91811955 71689702 magnhild.erstad@sunndal.kommune.no 

RUTH RIISE 90659420 71689704 ruth.riise@sunndal.kommune.no 

TROND HANSEN RIISE 91805036 71689708 trond.hansen.riise@sunndal.kommune.no 

LIV RESELL 90622768 71689700 liv.resell@sunndal.kommune.no 

 

PPT’S AVD. KONTOR PÅ TINGVOLL TLF. 71 53 35 09 

 

(gjelder fra september 2018) 

 

 

7. Skolehelsetjenesten i Tingvoll kommune  
 

Helsesøster Marit Kleven Holmeide er på skolen annenhver mandag. Du får tak i helsesøster ved å ringe 

Tingvoll helsestasjon tlf. nr 71532465 eller Marit Kleven Holmeide på mobil nr 96226870 

 

Skolehelsetjenesten skal 

 arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. 

 samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse de 

helsemessige problemer som spesielt knytter seg til skoleelevens situasjon. 

 

Barn og unge sine plager og problem er ofte sammensatte og påvirker barnet på flere områder 

 Vi ser lite av de tradisjonelle infeksjonssykdommene. 

 I vårt samfunn ser vi en økning av helseproblem som er knyttet til samliv, samarbeid, samvær og samfunn. 

Dette kaller vi sam-sykdommer, og de kan vise seg som ulike plager, både fysisk og psykisk. 

 Vi retter også oppmerksomheten mot helsefremmende tiltak, som friluftsliv, nærmiljø, deltakelse, kultur. 

 

Tverrfaglig samarbeid blir derfor helt nødvendig 

Helsesøster samarbeider med: lærerne, foreldre, PPT, fastlegen, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier, 

barnevernet og barne-ungdoms pykiatrisk avd i Molde BUP.  

Siden helsesøster har taushetsplikt tas det opp med eleven /foreldrene når det er aktuelt å trekke andre inn i 

bildet - og eleven/ foreldre samtykker i dette. 

 

Hva gjør skolehelsetjenesten? 

Undersøkelser: 

 Screening: dvs undersøkelser av alle, gjøres det mindre av nå enn tidligere. Vi kontrollerer lengde og vekt i  

3 klasse.  

 Ellers blir det mer “målrettede undersøkelser” av enkelt elever på bakgrunn av meldte/ observerte behov fra 

foreldrene, eleven eller lærere. 

 Samtale med 3 klassingene i etterkant av infoskriv til hjemmet og lærersamtale. Her kan evt syn/hørseltest 

tas. 

 Samtale med klassestyrer i hver klasse årlig. 

 Foreldre må også si fra til meg hvis det er noe de lurer på /bekymrer seg med 

 Eleven selv kan oppsøke meg eller gi beskjed til lærer om at en ønsker å treffe helsesøster.  

 

Vaksinasjoner 

 Vi følger de anbefalinger Statens helsetilsyn gir. Alle vaksinene er frivillig. Alle vaksinene registreres i 

Sysvak som er et sentralt register. 

 2.kl vaksine mot: difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. 

 6.kl vaksine mot: meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 

 7.kl vaksine mot: HPV ( fra 2018 gjelder dette også guttene) 

 

mailto:ppt@sunndal.kommune.no
mailto:iren.hammebekk@sunndal.kommune.no
mailto:jeanette.wilhelmsen@sunndal.kommune.no
mailto:jorunn.walso.aalmo@sunndal.kommune.no
mailto:magnhild.erstad@sunndal.kommune.no
mailto:ruth.riise@sunndal.kommune.no
mailto:trond.hansen.riise@sunndal.kommune.no
mailto:liv.resell@sunndal.kommune.no
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Andre arbeidsmåter: 

 Oppsøkende 

 grupper, samtale, undervisning 

 samarbeid med lærere 

 åpen dør, tilgjengelig for elever 

 foreldremøter 

 Skilsmissegrupper fra høst 2018, trolig for 4-5-6 kl 

                            

Undervisning 

Helse og livsstil, Kost, pubertet, menstruasjon, røyking, psykisk m.fl 

Her supplerer vi læreren når lærer ber om det. 

 

8. Interkommunal barnevernstjenesten for Nesset, Sunndal og Tingvoll  
 

Besøksadresse 

Hovedkontor: Amfi, 2 easje v/ siden av Nav, 6600 Sunndalsøra. 

Leder: Marianne Romfo 

  

Postadresse: 

Interkommunal barnevernstjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 

Postboks 94 

6601 Sunndalsøra 

  

Telefon 

909 73061 

Ved behov for barneverntjenester utenom ordinær kontortid: Politi 02800. 

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111. 

  

Åpningstid 

Sunndal: Mandag - fredag kl. 08.00 16.00 (15.00) 

Ved behov for kontakt med barnevernet vennligst ring for timeavtale, Tlf: 71 69 91 31 

eller send e-post til: postmottak.barnevern@sunndal.kommune.no 

  

Hvem kan kontakte barneverntjenesten? 

Foreldrene selv eller barnet/ ungdommen, familie, naboer og andre. Offentlige tilsatte har en plikt til å melde fra 

til barneverntjenesten, uten hinder av taushetsplikt, når de har en alvorlig bekymring knyttet til omsorg eller 

atferd hos barn/ unge. 

  

De viktigste oppgavene for barneverntjenesten: 

 Følge nøye med i de forhold barn og ungdom lever under og virke for tiltak til bedring av barn og unges 

situasjon i samarbeid med andre instanser og avdelinger i kommunen. Gi hjelp til enkelte barn/ unge 

hvor familien selv ikke fullt ut er i stand til å gi barnet/ ungdommen nødvendig hjelp/ tilfredstillende 

omsorg. 

 Tiltak kan f.eks være støttekontakt, besøkshjem, direkte veiledning til hjemmet, økonomisk støtte, og i 

enkelte tilfeller kortere eller lenger opphold utenfor hjemmet, f.eks i fosterhjem eller institusjon. 

 Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barn/ unge fra 0-18. 

Tiltak som er satt i gang kan forlenges til 23 år ved samtykke fra den unge. 

mailto:postmottak.barnevern@sunndal.kommune.no
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9. Søknad om permisjon fra undervisningen    
 

Noen ganger kan hjemmene få behov for å be om at en elev får fri fra skolen i kortere eller lengre tid av ulike 

årsaker. Kontaktlærer kan gi fri i inntil 2 dager og rektor gi fri inntil 14 dager (se nedenfor). 

 

Når det er forsvarlig kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev fri i inntil 2 uker. 

Fri utover 2 uker må gjøres etter reglene om privat hjemmeundervisning (se søknadsskjema om privat 

hjemmeundervisning  på kommunens hjemmeside). 

Rektor ved skolen behandler søknaden. 

 

Foreldra er ansvarlig for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i den vanlige 

undervisningen når han/hun kommer tilbake. 

 

10. Kroppsøving og svømming  
 

Alle klassene har  kroppsøving/svømming  på timeplanen. 

 

 
Fra idrettsdagen for 1-4 kl på MOS 

 

Gymtøy: Elevene skal normalt skifte til hver gymtime og  bruke passende gymtøy. Joggeskoene som brukes inne 

må være heilt reine. Sålene må være slik at de ikke setter  merker på golvet.  

 

Dusjing: Alle elevene bør til vanlig dusje etter hver gymtime (3-7 kl). Derfor bør  alle ha med håndkle og  såpe. 

 

Melding / deltakelse: Når elevene bes fritatt fra kroppsøvingsundervisninga, skal 

de ha med melding om dette. Vi synes det er greitt å få oppgitt grunnen til fraværet. 

Litt forkjølelse, “tett nese” og “litt dårlig form” bør ikke automatisk føre til melding 

om å “få slippe gymmen”. Det går fint å være med på en del, og heller ta det litt 

med ro. Elever som ikke er med i kroppsøvingstimene skal være på gymn.salen i 

timen. 
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11. Skolebiblioteket / folkebiblioteket 
 

Biblioteket på Meisingset skole er et kombinasjonsbibliotek som betjener skolens elever og ansatte, i tillegg til å 

være et lokalt tilbud til innbyggerne. Filialen er betjent av bibliotekansatte på mandager kl.11:30-14:30 i 

skoleåret. På biblioteket kan man låne bøker og andre medier gratis, og det er  også mulig å fjernlåne bøker 

biblioteket ikke eier selv. Retur av bøker lånt ved andre bibliotek utføres uten kostnad for låner. Biblioteket 

gjennomfører hvert år formidlings- og opplæringstiltak, blant annet forfatterbesøk til elevene. Mer informasjon 

finnes på nettsiden http://mrbiblioteket.no/tingvoll og på Tingvoll biblioteks facebookside. 

 

12. Skolemelk og skolefrukt 
 

Brød, melk og frukt gir masse krefter til resten av skoledagen! Gode skolematvaner kan bidra til å innarbeide 

gode matvaner generelt hos barn og unge og har betydning for helsen på kort og lang sikt.  

 

Foreldre/foresatte må selv bestille skolemelk og skolefrukt over  internett og også betale melka over internett – 

www.skolelyst.no og www.skolefrukt.no  

 

13. Skolefritidsordningen SFO      

 

Dette skoleår er det SFO-tilbud ved skolen. 5 barn benytter seg av dette tilbudet. 

 

14. Skoleskyssen 

 

De fleste av våre 30 elever bruker skolebuss til/fra skolen. Se nye busskort fra høsten 2018 og den info som er 

gitt. 

 

 

15. Foreldresamtykke       

 
I løpet av skoleåret oppstår det situasjoner i skoletida der elevene bør ha foreldrenes samtykke for å være med. 

Det KAN GJELDE følgende områder: 

 

 Å bade i friluft innenfor de rammene som skolen setter. 

 Å bli fraktet i privatbil i ulike sammenhenger. 

 Å være med i intervjuer, reportasjer i aviser, radio og TV. 

 Å være med i fotografering, videoopptak gjort av skole, foreldre og andre.  

 

De to siste punkter må ikke være ufordelaktig for barnet eller familien.   

Jfr underskriftsbrev som kontaktlærerne sender  heim hver  høst.     

 

                   

                                          

16. ÅRSHJUL/Aktivitetskalender MOS 2018-19 

     

MÅNED UKE AKTIVITET ANSVARLIG 

Aug/sept 33-34 DIV INFO LÆRERE / ELEVER V-leder 

 35 DIV JUSTERINGER TIMEPLAN OG ARBEIDSPLAN V-leder 

 35   

 34-36 FJELLTUR etter  værforhold Alle 

    

SEPTEMBER 36 TRIVSELSUKE  Alle 

  37  VALG  OG  KONSTITUERING RÅD OG UTVALG K-lærere + V-leder 

http://mrbiblioteket.no/tingvoll
http://www.skolelyst.no/
http://www.skolefrukt.no/
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 36-38 KLASSEFORELDREMØTER  M / DIV INFO  K-lærere 

 39 FAU/SU – MØTE  konstituering V-leder 

 36-38 AKTIVITETSDAG 1.-4.KL  / idrett K-lærerne 

    

 36-38 IDRETTSDAG 5.-7.KL / Straumsmes K-lærere 

    

SEPT/OKT 38-42 VARSLET BRANNØVELSE Alle 

OKTOBER 40 SAMLINGSSTUND ( tors 4/10)  4-5 kl 

 42 Restaurant-TV-aksjon ; ( torsd 18.okt ) /Obligatorisk Alle 

 42 MOS-fotografering (fred 19/10) Alle 

 42 TV-AKSJON på MOS (søn 21.okt) Ikke skolen 

    

NOVEMBER 44 MORGENSAMLING ( jfr  FN-dagen)  (torsd 1/11)  6-7 kl 

 43-44 ELEVSAMTALER   Lærere 

 45 FORELDRESAMTALER(onsd 7/11)  Kontaktlærere 

    

DESEMBER 48 JULEGRANTENNING ( søn 2/11 ) /Obligatorisk Alle 

 49 JULEVERKSTED ( man  3/12 og tors 6/12 )  Alle 

 50 ADVENTSAMLING ( tors 13/12 ) 1-3 kl  

 51 JULELUNSJ  (tirs 18.des)  Bygdekvinnelaget 

 51 JULEAVSLUTNING / kirka (tors 20/12 ) Alle 

    

Jan-mars 1-12 Ski / skøytedager i januar, februar, mars  etter forholdene Alle 

JANUAR 2-3 BOKUKER  Lærere 

Jan/febr 3-9 MEDARBEIDERSAMTALER  Rektor 

    

FEBRUAR 7 VINTER-KVELD SAMLING KL 18-20  (tirs 12/2) /Obligatorisk 4-5 kl 

    

MARS 10 INNSKRIVING 1.KLASSE ( ons  6/3 ) Kontaktlærer 

 10 FORELDREMØTE -  6-ÅRINGER ( ons 6/3 ) V-leder 

  11 STOR  FORELDREMØTE (Tema..? ) FAU/V-leder 

    

APRIL 15 PÅSKEVERKSTED 1-4 / 5-7 kl ( man  8/4) Lærerne/ass 

 15 PÅSKESAMLING (torsd 11/4) 1-3 kl 

 15 PÅSKELUNSJ (fre 12/4)  

 18 KULTURUKA / MOS-bidrag ?  

    

MAI 19-20 VÅR-RYDDING ettermiddag / FAU organiserer FAU 

 19-20 RYDDING UTE/ rundt  skolen Lærerne/ass 

 19-20 ELEVSAMTALA Kontaktlærere 

 20  FORELDRESAMTALA (onsd 15/5) Kontaktlærere 

 19-20 17.MAI –PROGR + 17.MAI .(Skolekor  bidrar ?) Lærerne/ass 

    

JUNI 23 LEIRSKOLE 7 KL   7 KL 

 23 SYKKELDAG 6 KL / 6 kl på tur..? Lærer(e) 

 25 AVSLUTNING  av 7 kl ( flere bidrar )   7.kl 

    

 25 GRILLAVSLUTNING (man 17/6 )   FAU + V-leder + 7 KL 
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17. Regler og retningslinjer 

 
  SAMVÆRS/ORDENS-REGLER FOR SKOLEN  

ved Meisingset oppvekstsenter 

 
Trygghet og trivsel hører sammen. Skal skolen vår bli et godt sted å være og et godt sted å lære, må 
vi alle hjelpe til og ta ansvar for oss sjøl og andre.  ”Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot 
deg.” 
 
 

1. Vi er greie og høflige mot alle. 
       Vi hjelper hverandre, og ingen blir erta, utestengt,  plaga eller trua.   
 
2. Vi farer fint med bøker, materiell, utstyr og skolebygning.   

Vi lar andre sine saker være i fred.   
Vi holder området fritt for søppel.   
Fotball- og håndballspill skal foregå på grusbanen eller i ballbingen. 
 

3. Vi leker og er sammen på en god måte. 
Derfor kaster vi ikke snøball, kongler og stein o.l på hverandre.  
Hvis vi vil, kan vi leke med snøball-kasting på et merket område på grusbanen. 
 

4. Vi tar vare på kropp og helse.   
Derfor har vi med oss sunn og god mat på skolen. 
Godteri skal ikke brukes på skolens område i skoletida. 
Det er forbudt å bruke tobakk, alkohol og andre rusmidler på skolens område. 
 

5. Vi møter presis til timene. 
Vi er ute i friminutta og oppholder oss innafor skolens område. 
 

6. Vi gir hverandre arbeidsro i timene. 
Derfor er vi stille og vandrer ikke unødig. 
Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr skal ligge avslått i sekken. 

 
Dersom vi bryter reglene, vet vi at: 
 

 Vi kan bli tilsnakka og delta i konfliktløsningssamtale. 

 Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr som blir observert, vil bli tatt inn av lærerne for 
resten av skoledagen. 

 Vi kan få melding hjem. 

 Vi kan bli satt under ekstra tilsyn i friminutta. 

 Vi kan bli bortvist fra klassen for for enkelttimer eller resten av dagen(av rektor). Foreldre skal 
varsles før en elev blir bortvist for  resten av dagen. 

 Vi kan bli satt til å være med og reparere skader og/eller erstatte skaden/r. 
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18. Skolerute for skoleåret 2018-19 
 

 

Måned  Hendelse  Antall skoledager 

2018   

August  Første skoledag: mandag 20. 10 

September   20 

Oktober Høstferie: Uke 41, mandag 8. - fredag 12. 18 

November  22 

Desember Siste skoledag før jul: torsdag  20. 14 

2019   

Januar Første skoledag: torsdag  3. 21 

Februar Vinterferie: Uke 9, mandag 25.febr-fredag 1.mars 16 

Mars  20 

April Påskeferie: mandag 15.april - mandag 22.april 

(1ste skoledag etter påske tirsdag 23.april) 

16 

Mai Elevfrie dager:  tirsdag 1.mai og fredag 31.mai 19 

Juni Siste skoledag: fredag  21.juni 14 

 Sum 190 

 
Skoleonsdager 2018-19 

Elevene skal møte følgende onsdager til undervisning (19 stk). 

 

Mnd Dato 3-7 kl  

(19 onsdager) 

Dato 5-7 kl   

(6 ekstra onsdager) 

August 22  

September 5, 19 12 

Oktober 3, 17, 31 24 

November 14, 28 21 

Desember 12  

Januar 9, 23 16 

Februar 6, 20 13 

Mars 13, 27  

April 10, 24  

Mai 8, 22  

Juni  12 

 
 

  

 
 

  

 

 


