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Velkommen til nytt skoleår 

Det møtte 418 elever til skolestart 19. august. Det betyr at elevtallet på skolen øker. 62 av elevene 
begynte i første klasse, og 154 barn har SFO-plass. Spesielt spennende er det selvsagt for 1.klassingene 
og for de som kommer fra andre skoler. Alle nye elever skal bli tatt godt imot på Manstad skole, slik at de 
fort finner seg tilrette, blir trygge, får venner og blir del av et godt skolemiljø. Det samme gjelder for nye 
voksne på skolen. Nytilsatte dette skoleåret er  kontaktlærer i 5. klasse Anne Grethe Teigland, faglærer 
Ida Marie Hansen, og barne- og ungdomsarbeider Frida Lindberg og Vanessa Goncalves.  

When a child walks in the room, your child or anybody else’s child,  
do your eyes light up?  
That’s what they’re looking for. 

         

Et skoleår innebærer dager med mye glede, mange utfordringer og noen ganger skuffelser. 
Vi har fokus på å skape et positivt læringsmiljø som sikrer at elevene føler seg trygge og inkludert. De skal 
oppleve at det er lov å prøve og feile, og at det er positivt å gjøre sitt beste på skolen. Lærerne skal ha 
god struktur på undervisningen, være støttende og ha høye forventninger til hvordan de kan utvikle seg 
både faglig og sosialt.  
Alle foreldre er viktige for egne barns læring og utvikling, og når foreldre og skole samarbeider og 
formidler de samme positive forventninger vil det stimulere elevenes trivsel og læring. 
 
Vis interesse for det barnet ditt driver med på skolen faglig og sosialt, og spør : ”Hva lærte du på skolen i 
dag?” 
 
Hva er nytt fra skoleåret 2019-2020 
Alle elevene på 7.trinn får bærbare pcer som skal benyttes på skolen og hjemme. Pcene er basert på 
operativsystemet Chrome. 
 
Nye læreplan for grunnskolen er klar i november 2019, og vil være gjeldene fra august 2020. Det er klare 
forventninger til alle skoler om dette skoleåret å planlegge, gjennomføre, tilpasse og vurdere 
opplæringen slik at elevene oppnår den kompetansen læreplanen beskriver. I alt arbeid med 
læreplanverket skal elevenes læring og utvikling stå i sentrum. 
 

Stortinget bestemte i 2018 en ny lærenorm for grunnskolen. Fra høsten 2019 er målet at det skal være 
én lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og én lærer per 20 elever i 5.–10. klasse 
Stortinget vedtok også endringer i opplæringsloven og friskoleloven som innebærer at skolen har plikt til 
å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, 
skriving eller regning. 
 
Reglene om opplysningsplikt til barnevernet ble endret i 2018. Se nærmere beskrivelse på s.23 
 

NB! All tobakk både røyk og snus er forbudt i skoletiden. Skolens ansatte og besøkende må utenfor 
skolens område for å bruke tobakk. 
 
Les mer om skole og opplæring på www.udir.no Utdanningsdirektoratet er underlagt 
Kunnskapsdepartementet og har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående 
opplæring. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner og rammeverk, eksamen og 
analyser, til regelverk og tilsyn.  
 
Med hilsen 
Thorvald Heiaas /s/ 
Rektor  

http://www.udir.no/
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Kontaktinformasjon 
 
Postadresse  Telefon    E-post 
Manstad skole  69306700   manstsk@fredrikstad.kommune.no 
Manstad SFO  69306715/ 47455982 
Lervikveien 23  
1626 Manstad 
 
Rektor   69306701/ 95913925  htho@fredrikstad.kommune.no 
Inspektør  69306702/ 92095060  mska@fredrikstad.kommune.no 
SFO-leder  69306705/ 41932383  tovdyb@fredrikstad.kommune.no 
 
 
For at vi skal være sikre på at vi har riktig kontaktinformasjon på alle elevene ved skolestart ber vi om at 
hjemmene fyller ut skjema som sendes med hjem første skoledag. 
Adresse-, telefon- og epostendringer, eller andre endringer i familieforhold som påvirker elevens 
skolesituasjon meldes til skolen gjennom året. 
 
 
  

mailto:manstsk@fredrikstad.kommune.no
mailto:htho@fredrikstad.kommune.no
mailto:mska@fredrikstad.kommune.no
mailto:tovdyb@fredrikstad.kommune.no
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Organisering 
 

Skoledagene er organisert med timer og friminutt slik det fremgår av tabellen under. 
 

Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

  Buss til skolen Buss til skolen Buss til skolen Buss til skolen Buss til skolen 

1 0825-0855      

2 0855-0955 
 

     

Pause 0955-1010      

3 1010-1105 Fysisk aktivitet 
7.trinn 

  Fysisk aktivitet 
6.trinn 

 

Spise 1105-1120      

Pause 1120-1150      

4 1150-1250   
 

  

Pause 1250-1300 Buss hjem 1. – 7.  Buss hjem 1. – 4. Buss hjem 1. – 2. Buss hjem 1. – 4. 

5 
 

1300-1400 Leksehjelp 
5. - 7. trinn 
 

 
 

 
 
 

 

  Buss hjem Buss hjem Buss hjem Buss hjem Buss hjem 

 
 
 
Skolen har fast samarbeidstid i personalet: 
Mandager: kl. 14:00 -  15:30 
Tirsdager: kl. 14:00 -  15:30 
Personalmøte SFO: 
Tirsdager: kl. 10:15 – 11:15 
 
Det legges opp til ett foreldremøte i august/ september og to kontaktmøter i henholdsvis november og 
april/mai. Foreldremøtene arrangeres med en innledning for trinnet deretter med klassens kontaktlærer. 
Vi har ett informasjonsmøte med nye 1.trinnsforeldre i slutten av mars måned, to førskoledager/ 
ungdomsskoledager i mai/juni, 2 FAU-møter og ett SAMU-møte i halvåret.  
Overgangsmøter barnehage - skole og barneskole - ungdomsskole  
Regelmessige møter  med PPT,  BUPP,  barnevern og helsesøster. 
 
Informasjonsplan 
Dette hefte, skolens virksomhetsplan og årsrapport  legges ut på skolens hjemmeside 
https://www.fredrikstad.kommune.no/skoler/manstad-skole/ 
Klassens ukeplan inneholder faglige mål, lekseoversikt og annen nødvendig informasjon til elever og 
foreldre. Vi har felles layout for 1.-3.trinn og for 4.-7.trinn. Legges ut på Skooler/O365, men vi vil 
fortsette å sende ukeplan med elevene hjem.  
 
Læringsplattform 
Skooler/Office365  er Fredrikstad kommunes nettbaserte læringsplattform. Dette er et lukket rom for 
skolens ansatte og elever. Elever på  alle  trinn får egne brukernavn og passord som gir dem tilgang til 
klassens digitale klasserom. Dette brukernavnet og passordet anbefaler vi at elevene deler med sine 
foresatte.  
Her vil dere finne informasjon fra lærerne på trinnet og ukeplaner med mer.  
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Skolens ansatte og samarbeidsinstanser 

E-post til den enkelte er ident +@fredrikstad.kommune.no 

 

Skolens ledelse og administrasjon 

Navn Funksjon Telefon Ident 

Heiaas, Thorvald Rektor 69306701/ 95913925 htho 

Ødegaard, Marit Skauen Inspektør/skolebibliotek 69306702/92095060 mska 

Dybedahl, Cecilie Leder SFO 
69306705/47455982/
41932383 

tovdyb 

Jørlo, Elisabeth Wærn Førstesekretær 69306700 eljorl 

 

Pedagogisk personale  

Navn Funksjon Telefon Ident 

Basteviken, Cathrine Kontaktlærer 1.trinn 69306711 cbas 

Begby, Margrethe Breda K.lærer 2 trinn/Tillitsvalgt UF 69306709 mbbe 

Bentzon, Monica Faglærer 69306712 monben 

Bossum, Elin Spes. Ped. koordinator 69306705  ebos 

Bremvik, Tale Tveit Kontaktlærer 4.trinn 69306710 talbre 

Engseth, Knut Kontaktlærer 6. trinn 69306707 knen 

Gondrosen, Sindre Kontaktlærer 5. trinn 69306706 singon 

Hansen, Ida Marie Faglærer 69306712 idrhan 

Huseby, Berit Brynildsen Kontaktlærer 3.trinn 69306712 bebb 

Hvammer, Bente Faglærer  69306712 behv 

Høidahl, Live Kontaktlærer 7. trinn 69306708 livhoi 

Isnes, Rosario Faglærer spesped 69306706 rois 

Iversen, Kari Helen Faglærer  69306710 kaiv 

Jensen, Marius Kontaktlærer  1.trinn 69306711 majens 

Johansen, Anita Norum Kontaktlærer  7.trinn  69306708 anitjo 

Jørgensen, Elin Faglærer 69306711 elin 

Jørstad, Frode Bærland Kontaktlærer  5.trinn 69306706 frod 

Jørstad, Hanne Marie W. Kontaktlærer 6.trinn 69306707 hamj 

Lie, Anne Kontaktlærer 3.trinn 69306712 enna 

Magnussen, Siri Øinæs Kontaktlærer 1. trinn 69306711 siroin 

Mossik, Marit Kontaktlærer 2.trinn 69306709 mahm  

Myrland, Annicken Stafne Faglærer 69306707 anmyst 

Poppe jr., Svenn Faglærer/Kulturkontakt 69306708 svpo 

Rangberg, Ann Christin K.lærer 4.trinn/ Verneombud 69306710 achr 

Riis, Magnus Faglærer/TL ansvarlig 69306710 mrii 

Skaare, Dag Erik K.lærer 7.trinn/ IKT kontakt 69306708 desk 

Smittil, Kristin Pettersen Kontaktlærer 4. trinn 69306710 krismi 

Tangen, Ina Helene Berg Kontaktlærer 3. trinn 69306712 tanina 

Teigland, Anne Grethe Kontaktlærer 5. trinn 69306706 agol 

Westlie, Aase Faglærer spesped 69306707 aawe 

Ødegård, Inger Kontaktlærer  2.trinn 69306709 ingode 

mailto:+@fredrikstad.kommune.no
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SFO / skoleassistenter  

Navn Funksjon Telefon Ident 

Andersen, Eva Cathrine Assistent 474 55 982 evaand 

Bekkevold, Thomas Assistent /Tillitsvalgt FF 474 55 982 thobe 

Goncalves, Vanessa Barne/ungdomsarbeider 474 55 982 vangon 

Hansen, Laila Assistent 474 55 982 laih 

Isaksen, Bente Assistent 474 55 982 benber 

Kjerre, Petter Assistent 474 55 982 pekj 

Lindberg, Frida Barne/ungdomsarbeider 474 55 982 frilin 

Johannessen, Bjørg Assistent  474 55 982 bjojoh  

Mathisen, Terje Barne/ungdomsarbeider, 474 55 982 termat 

Pedersen, Guro Aker Barne/ungdomsarbeider 474 55 982 gurped 

Rydningen, Nina Barne/ungdomsarbeider 474 55 982 nijo 

Semb, Hanne Charlotte Barne/ungdomsarbeider 474 55 982 hase 

 

Andre ansatte tilknyttet skolen: 

Navn Funksjon Telefon Ident 

Johansen, Birgitte Renholder 69306700 birgjo 

Nilsen, Chutima Renholder 69306700 chukho 

Ødegaard, Tove Anita Helsesykepleier 
 

69306649/ 94840184 toanod 

    
 

 
 
 
Samarbeidsinstanser:  
Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste (PPT) 69305530 
Skolens kontaktpersoner: Kari Heien, Anita Amundsen 
 
Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) 69307100 

 
Barnevernet   69959000 
Skolens kontaktperson: Wigdis Arctander 
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Organisering 
 

 
Teamene er satt sammen av pedagogisk personale på tvers av trinn. 
 
Oversikten under viser hovedtilhørighet lærer/assistent på de ulike trinnene  v = vikar p= permisjon  
 
1.trinn  2.trinn  3.trinn 
Siri Øinæs Magnussen (A) Marit Mossik   Anne Lie (A)  
Marius Jensen (B)  Inger Ødegård   Ina Berg Tangen (B)  
Cathrine Basteviken (C) Margrethe Begby  Berit Huseby (C) 
Elin Jørgensen  Thomas Bekkevold  Bente Hvammer   
Alba K. Munoz  Frida Lindberg  Ida Marie Hansen  
    Monica Bentzon  
    Laila Hansen 
    Bjørg Johannessen   
    
4.trinn  5.trinn 6.trinn  
Tale Bremvik (A)  Sindre Gondrosen (A)  Hanne Marie. Jørstad (A) 
Ann Chr. Rangberg (B)  Anne Grethe Teigland (B)  Knut Engseth (B)  
Kristin P. Smittil (C)  Frode Jørstad (C)  Aase Westlie  
Magnus Riis  Rosario Isnes  Kari Iversen 
Hanne Semb  Terje Mathisen Annicken Stafne Myrland  
Nina Rydningen  Petter Kjerre  Guro Pedersen 
   Eva Cathrine Andersen  
    
7.trinn  Musikk 
Anita N. Johansen (A)  Svenn Poppe 
Live Høidahl (B)   
Dag Erik Skaare (C)  
Elin Bossum     
Bente Isaksen     

 
Øvrige ansvarsområder: 
Spesialunderv. Elin Bossum 
Sosiallærer Hanne Marie Jørstad 
IKT-kontakt Dag Erik Skaare 
Kulturkontakt/ 
Teknisk rom Svenn Poppe 
Bibliotek Marit S. Ødegaard 
Andre funksjonsstillinger: 

- Norsk  Ann Chr. Rangberg og Elin Jørgensen 
- Matematikk  Ina Tangen 

 Knut Engseth  
- Engelsk  Margrethe Begby og Anita Norum Johansen  
- K/H  Rosario Isnes og Magnus Riis 
- Gym/ TL Magnus Riis     

Verneombud Ann Christin Rangberg Tillitsvalgt UF Margrethe Begby 
   Tillitsvalgt FF Thomas Bekkevold 

Rektor 
Thorvald Heiaas 

Team 1 
Live Høidahl 

Team 2 
Frode Jørstad 

Team 3 
Marius Jensen 

Spes.ped. -
koordinator 

Elin Bossum 

SFO 
Cecilie Dybedahl 

Elevråd 
Sindre Gondrosen 

Inspektør 
Marit S. 

Ødegaard 

Teamleder 
gruppe 

1.sekretær 
Elisabeth W. Jørlo 
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Råd og utvalg 

 

Manstad skole har gode rutiner for arbeid og samarbeid med de forskjellige lovbestemte råd og utvalg. 
Det er rektor som er øverste besluttende myndighet ved skolen, men både SAMU, FAU og elevråd er 
viktige rådgivende organer som blir hørt i relevante saker. 
 
FAU 
I grunnskolen er det lovpålagt med foreldreråd hvor alle foreldre med barn på skolen er medlem. 
Foreldrerådet skal velge et arbeidsutvalg, FAU. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene 
og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet 
skal arbeide for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv 
utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Bl.a. ønsker FAU å 
gjennomføre en sykkelkveld/ høstmarked, bidra til skøytebane vinterstid samt arrangere dugnad på 
skolens utearealet i.l.a våren. 
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg FAU. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige 
vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av 
representantene. 
 
Leder FAU May Omnø Jensen 
Sekretær Victoria Huseby 
Styremedlem  
Styremedlem  
 
Mailadresse: faumanstadskole@gmail.com    Facebook:  Manstad FAU (lukket gruppe) 
 
SAMU 
Det er også lovpålagt med foreldrerepresentasjon i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg.  
Vi har slått sammen samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget til ett utvalg forkortet SAMU. I denne 
modellen må elevrepresentantene forlate møtet hvis skolemiljøutvalget behandler saker eller 
opplysninger som omfattes av taushetsplikten. 
Utvalget skal være sammensatt av, to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, 
to foreldrerepresentanter, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for 
kommunen skal være rektor. 
SAMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og skolemiljøet 
 
Leder SAMU Velges på første møte 
Politisk valgt Eileen Dvergsdal (Ap) 
 
Elevråd 
Ved hver grunnskole skal det for årstrinnene 5.-7. og 8.-10 være et elevråd med representanter for 
elevene. Representantene skal velges senest 3 uker etter at skolen har startet opp etter sommerferien. 
Ett medlem fra undervisningspersonalet skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. 
Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og 
skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med fremlegg i saker som gjelder nærmiljøet til 
elevene. 
 
Elevrådet: 5.trinn   6.trinn   7.trinn  

 
Leder og nestleder velges ved skolestart. 
 
 
Elevrådskontakt: Sindre Gondrosen  

mailto:faumanstadskole@gmail.com
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SFO 

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle 
behov i 1. til 7. klasse. SFO er et frivillig tilbud der barna fritt kan velge ulike aktiviteter. 
 
Søknad om plass i skolefritidsordningen skjer via Fredrikstad kommunes nettside: 
http://www.fredrikstad.kommune.no/Tjenester/Skole-og-utdanning/. 
Hovedfrist er 1. april, for øvrig kan det søkes om plass gjennom hele året.  Alle søkere får 
skriftlig tilbakemelding om opptak. For opptak til et nytt skoleår tas barn opp fra 1. august. 
Barnet beholder plassen til den sies opp eller til utgangen av 4. årstrinn. Oppsigelse skal skje 
skriftlig med minst en måneds varsel via Fredrikstad kommunes nettside. Det er to 
oppsigelsesdatoer, den 1. og 15. i hver måned. 
Ta kontakt med SFO-leder  ved spørsmål om ordningen. 
 
Faste aktiviteter: 

 Ute-SFO 

 Svømming  

 Golf  

 Aktiviteter med idrettselever fra Fredrik II  

 Gymsalaktiviteter 

 Kampsport 
 

Det vil også være andre aktiviteter i perioder gjennom året. Nærmere beskrivelser og tidsplan kommer 
som egen informasjon fra SFO. Enkelte av aktivitetene vil være forbeholdt 2. - 4.trinn 
Mandag til torsdag serveres det brødmat med ulike typer pålegg. På fredager serveres det varm mat.  
På ettermiddagen får barna litt frukt. 
 
Dagsrytme 
 

Morgenåpent 1.trinn På Galaksen fra 7:00 – 8:00 

 2.-4.trinn På Kometen fra 7:00 – 8:00 

 Alle Utetid fra 8:00 

   

Etter skoletid   

1. og 2. trinn 12:50 Utetid 

 14:00 Spisetid 1.trinn på Galaksen, 2.trinn på Kometen 

 14:45-15:45 Lek og aktiviteter 

 15:45 Ryddetid og rolige aktiviteter 

 16:00 Alle barna samles på Galaksen/ gymsalen 

   

3. og 4.trinn 12:50 Utetid 

 14:00 Spisetid 

 14:45-15:45 Lek og aktiviteter 

 15:45 Ryddetid – Multi stenges, barna går til Galaksen 

 16:00 Alle barna samles på Galaksen/ gymsalen 

 
På Manstad SFO er vi opptatt av å ivareta og skape gode vilkår for den frie leken både ute og inne. Leken 
er en del av barnekulturen, og den er vesentlig for barnas utvikling. Gjennom leken får barna trening i 
sosial kompetanse, språk, kommunikasjon og kreativitet. 
 
 

  

http://www.fredrikstad.kommune.no/Tjenester/Skole-og-utdanning/
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Skolerute  
 

Måned Opplysninger Ukedag Dato Elevdager 
 

Høst 2019 
   

August Planleggingsdager onsdag 
torsdag 
fredag 

14.08 
15.08 
16.08 

 

 
Første skoledag for elevene mandag 19.08 10 

 
September 

 
 

 
 

 
 

 
20 

 
Oktober 

 
Høstferie uke 40: 

 
 

 
30.09  t.o.m  04.10 

 
19 

     

November Planleggingsdag (fridag for elevene) fredag 15.11 20 

 
Desember 

 
Siste skoledag før jul 

 
fredag 

 
20.12 

 
15 

     

 
Antall elevdager høsthalvåret 84 

     

Måned Opplysninger Ukedag Dato Elevdager 
 

Vår 2020 
   

Januar Planleggingsdag torsdag 02.01 
 

 
Første skoledag for elevene etter jul fredag 

 
03.01 
 

21 

Februar Vinterferie uke 8 
 

17.02  t.o.m 21.02 15 

Mars 
   

22 

 
April 

 
Påskeferie 
Første skoledag etter påske 

 
 
tirsdag 
 

 
06.04. t.o.m 13.04 
14.04 

 
 

16 
 

Mai 
 
 

Arbeidernes dag 
Grunnlovsdagen 
Kristi Himmelfartsdag 
Planleggingsdag (fridag for elevene) 

fredag 
søndag 
torsdag 
fredag 

         

01.05 
17.05 
21.05 
22.05 

 
 
 

18 

Juni 2.pinsedag mandag 01.06 
 

 Siste skoledag før sommerferien fredag 19.06        14 

 
 

 
Antall elevdager vårhalvåret 

 
106 

 
Sum antall elevdager 2019/ 2020 190 
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Trafikksikkerhet, skyss og transport av elever 
 

Ideelt sett ønsker vi at flest mulig kommer seg til og fra skolen til fots eller med sykkel. Det enkelte hjem 
må selv vurdere når deres barn kan benytte sykkel. De som sykler bør bruke hjelm.  
Det er ikke lov å sykle på skolens område i skoletiden. Sykkelen skal plasseres i og ved sykkelstativene. 
Samme regler gjelder for sparkesykkel og rulleskøyter. Sparkesykkel parkeres utenfor skolebygningen. 
 
Vi ber om at foreldre som kjører og henter sine barn benytter bussholdeplassen ved skolen eller 
rundkjøringen slik at vi unngår kryssing av Lervikveien. Kjør helt frem i rundkjøringen. NB! Det er ikke 
tillatt å parkere i rundkjøringen slik at busstransporten hindres. Parkeringsplassen er til parkering, ikke 
en snuplass for av- og påstigning. Ved bruk av privatbil til ulike aktiviteter må fører underskrive på at 
bilen er i forskriftsmessig stand, og foreldre må samtykke i at barna er passasjer. Bilbelte skal benyttes. 
På sykkelturer er alle pålagt å benytte hjelm. Personale som er med på turer til fots og med sykkel har på 
seg gul vest. 
 
Mange av skolens elever er skyssberettiget dvs de bor mer enn 2km (1.trinn) eller 4 km (2.-7.trinn) fra 
skolen. Nettbuss har ansvar for transporten. På displayet på siden og foran på bussen er det angitt 
endestasjonen på den ruten de kjører. Bussene er ikke lenger en ren skolebuss, men kan ta med alle type 
passasjerer.  
 
Til skolen alle dager 
 
Avgang Rute 

Kolbergbakken 07.25 Skolebuss Valletoppen (snu) – Ek – Huseby – Bossum – Andersrød – Saltnes – 
Manstad skole – Vestbygda U 

Skåra 07.25 Skolebuss Torp – Kjenne (snu) – Torp – Ytterstad – Huseby – Vestbygda U -  
Manstad skole 

Skåra 0750 Rutebuss Vestbygda U – Manstad skole – Skjæløy – Manstad skole – Vestbygda U 

Engelsviken 08.08 Skolebuss Vestbygda U - Manstad skole 

Haviken 08.08 Skolebuss Vestbygda U - Manstad skole 

Ørmenåsen 07.25 Skolebuss Haredalen - Solgaard – Torp – Vestbygda U – Manstad skole 

 
 
Fra skolen mandag, onsdag torsdag og fredag 
 
Avgang Kommer i 

rekkefølge 
Oppstilling På bussen står 

det 
Rute (rekkefølgen på holdeplassene kan variere) 

12.55 Skolebuss Grønn Skjønnerød Saltnes - Bossumdalen - Ek - Valle - Ørmen - Solgård – Skjønnerød (Skåra)  

Skolebuss Gul Engelsviken/ 
Haviken 

Skontorp - Skolebakken – Engelsviken - Haviken - retur Manstad og tar 
med blå gruppe 

13.20 Skolebuss Blå Torpekrysset Elingaard - Ytterstad - Kjenne -  Solgård - Torpekrysset 

 
Fra skolen alle dager  
 
Avgang Kommer i 

rekkefølge 
Oppstilling På bussen 

står det 
Rute 

14.10 
 
14.27 

Skolebuss Rød Haviken Skontorp - Skolebakken - Haviken - retur Manstad og tar med blå gruppe 

Skolebuss Gul Engelsviken Engelsviken - retur Manstad og tar med grønn gruppe 

Skolebuss Grønn  Skåra Saltnes - Bossum - Ek - Valle – Ørmen snuplass -  Skjønnerød (Skåra) 

14.30 Skolebuss Blå Skåra/ 
Torpekrysset 

Elingaard - Ytterstad –Mossik- Kjenne – Onsøy kirke – Skåra – Solgård - 
Torpekrysset  

14.10 
 

Skolebuss Hvit Skårakrysset Manstad skole - Lervik - Skjæløy – Vestbygda U – Gjølbergtoppen -  
Skårakrysset 

14.10 Skolebuss  Hvit  Ørmenåsen Torpelia – Kjenne - Solgård - Haredalen - Ørmenåsen 

14.10 Skolebuss Ved veien  Ekstrabuss tirsdag mot Engelsviken. NB!Gjelder kun for elever som skal på 
”Etter skoletid” 

 
Erfaringsmessig kan det bli noe endringer med klokkeslett og rutene.   
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Ordensreglement 

Dette er Manstad skoles ordensreglement som tar utgangspunkt i den kommunale forskriften om ordensreglement 
for grunnskolen i Fredrikstad:  

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Skole-og-utdanning/Ordensreglement/ 

Vi skal bidra til å skape et godt skole- og klassemiljø hvor alle trives, og hvor mobbing ikke er tillatt. For å 
få dette til må vi: 

 Vise hensyn og respekt for hverandre 
 Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen 
 Møte presis til timer og avtaler 
 Holde skolens område rent og ryddig 
 Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stelle pent med 

skolebøker og annet undervisningsmateriell 
Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn 
 

1. I friminuttene skal vi oppholde oss ute på skolens område.  
 
2. Snøball skal vi bare kaste på blinkene. 
 
3. Sykler settes på anvist plass. Av sikkerhetsgrunner er det ikke tillatt å sykle/ bruke sparkesykkel/ 

rulleskøyter/-brett og lignende i skolegården i skoletiden.  
 

4. Godterier spiser vi bare ved spesielle anledninger. 
 
5. Elektroniske spill er ikke tillatt i timene. Skolen er ikke ansvarlig for skader/tap av slikt utstyr. 
 
6. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt i skoletiden. Skolen kan i enkelttilfelle gi dispensasjon fra 

forbudet. Skolen er ikke ansvarlig for skader på eller tap av mobiltelefon. 
 
7. Det er forbudt med rusmidler på skolen.  
 
8. Det er forbudt å ha med seg gjenstander som kan skade andre. 
 
9. Brudd på reglementet vil bli møtt med tiltak, - avhengig av regelbruddets art og omfang. 

Følgende sanksjonsmåter er mulig: 

 Muntlig/ skriftlig advarsel fra lærer 

 Muntlig/ skriftlig advarsel fra rektor 

 Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte 

 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/ 
rektor og / eller utføring av pålagte oppgaver 

 Sitte inne i friminuttene inntil en uke 

 Beslag av ulovlige gjenstander 

 Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler 
(rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging osv.) 

 Krav om erstatning, inntil kr. 5.000 for hver enkelt skadevolding. 
(Skadeserstatningsloven § 1 – 2). 

 Bortvisning fra gruppen for resten av timen/ arbeidsperioden eller resten av dagen etter 
rektors avgjørelse 

 Midlertidig eller permanent klassebytte 

 Anmeldelse av straffbare forhold 
 

10. Ordensreglementet gjelder i skoletiden, ved alle skolens arrangementer, ved turer og reiser i 
skolens regi og omfatter også SFO.  

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Skole-og-utdanning/Ordensreglement/
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Fravær 
 

Ved sykdom og annet fravær skal dette dokumenteres i meldingsboka, pr mail eller SMS. Når skolens nye 
skoleadministrative system Vigilo er i full drift vil foresatte få mulighet til å sende fraværsmelding via en 
egen app. Det er krav om skriftlig søknad for permisjon fra den pliktige opplæringen utover en dag. Når 
det er forsvarlig kan skolen gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Det er et vilkår for retten at 
foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den 
allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute. 
https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Innsyn247/Skole-og-utdanning/Permisjon-fra-undervisning---
soknad/  

Følgende generelle rutine for oppfølging av fravær gjelder for skolene i Fredrikstad kommune: 
 
Bekymringsfullt fravær er definert som 

 1 enkelttime med udokumentert fravær. 

 3 enkeltdager med fravær på en måned 

 10 enkeltdager med fravær på et halvt år. 

 3 ganger forsentkomming på en måned. 

 Eleven kommer på skolen men går igjen. 

Ved fravær fra 1 enkelttime: 
Skolen tar kontakt med foresatte samme dag.  
 
Ved gjentatt udokumentert fravær fra enkelttimer innkaller skolen til møte med elev og foresatte. 
Årsaken til fraværet undersøkes.  
 
Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen, ev. sosiallærer og/eller helsesykepleier  
 
Ved 3 enkeltdager med fravær på en måned: 
Skolen tar kontakt med foresatte. Årsaken til fraværet undersøkes.  
 
Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen, ev. sosiallærer og/eller helsesykepleier, og 
kontaktlærer innkaller til møte med elev og foresatt så raskt som mulig.  
 
Ved 10 enkeltdager med fravær på et halvt år: 
Skolen tar kontakt med foresatte. Årsaken til fraværet undersøkes.  
 
Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen, ev. sosiallærer og/eller helsesykepleier, og 
kontaktlærer innkaller til møte med elev og foresatt og andre aktuelle samarbeidspartnere så raskt som 
mulig.  
 
Ved 3 ganger forsentkomming på en måned: 
Skolen tar kontakt med foresatte. Ved gjentatt forsentkomming innkaller skolen til møte med elev og 
foresatte så raskt som mulig. Årsaken til forsentkommingen undersøkes.  
 
Ved bekymring informeres ledelsen, ev. sosiallærer og/eller helsesykepleier. 
Eleven kommer på skolen men går igjen: 
Skolen tar kontakt med foresatte. Årsaken til fraværet undersøkes.  
 
Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen, ev. sosiallærer og/eller helsesykepleier, og 
kontaktlærer innkaller til møte med elev og foresatt og andre aktuelle samarbeidspartnere.  

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Innsyn247/Skole-og-utdanning/Permisjon-fra-undervisning---soknad/
https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Innsyn247/Skole-og-utdanning/Permisjon-fra-undervisning---soknad/
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Skolemåltid og melkeordningen 
 
Faste måltider er en viktig del av et sunt kosthold. Elever trenger minst ett skikkelig måltid i løpet av 
skoledagen. I tillegg til at måltidet er ernærings- og helsemessig viktig spiller også skolemåltidet en rolle 
når det gjelder å utvikle elevenes sosiale kompetanse og har en betydelig miljøskapende verdi. All 
erfaringsbasert kunnskap tilsier at det er sammenheng mellom skolemåltider og læring.  Et godt 
organisert skolemåltid bidrar til roligere undervisningsmiljø og mer konsentrerte elever. 
Skolemåltidet er basert på at elevene har med seg matpakke + frukt/grønnsaker hjemmefra. Anbefalt tid 
til spising er 20 min. 
 
Skolemelkordningen sørger for at barna dine får melk på skolen. Ordningen er foreldrebetalt. Manstad 
skole har valgt å delta i skolemelkordningen på internett, så nå kan foresatte bestille og betale 
skolemelken selv direkte til Tine. På  www.skolelyst.no  registrerer du deg som bruker og velger hvilken 
melketype barnet/barna dine skal ha.  Etter registrering blir du sendt til et enkelt skjema der du fyller ut 
det som trengs. 
 

Elevansvar 
 

MELKEVAKT  
 
Manstad skole har i flere år hatt ordenselever til å dele ut melk. Elever fra 7. trinn søker på jobben som 
melkevakter for en periode.  
Melk til hver klasse kommer i ferdig sorterte poser som melkevaktene bærer rundt til de ulike klassene. 
Melkevaktene påser at kjøleskapene er ryddige og rene til enhver tid. Melkevaktene får belønning etter 
endt arbeidsperiode som takk for innsatsen. 

PAPIRINNSAMLING 
 
Restpapir og papp/kartong skal kastes i de blå plastkassene i klasserommet. Papir tar mindre plass når 
det ikke krølles. Elever med ansvar for papirretur ved skolen, åpner den BLÅ containeren en gang i uken. 
Ordenselever i hver klasse sørger for at de BLÅ kassene i klasserommene tømmes på denne dagen. 
Elevene som er papirreturansvarlige for skolen, får belønning etter endt arbeidsperiode som takk for 
innsatsen. 

 
RYDDING AV KLASSEROM/ GRUPPEROM/ GANGAREAL 
 
Etter endt skoledag skal stolene settes opp på pultene. Innesko tres på stolbena eller settes i skohylle. 
Gulvet feies/moppes, tavla tørkes. NB! Ordenselever bretter melkekartonger og kaster dem i BLÅ 
container ved rundkjøring. Søppelposer knytes og kastes i GRÅ container. 
Det skal ikke ligge noe på gulvene i klasserommene eller i gangene etter endt skoledag. 
Ordenselevene har ansvar for at klær henger på knaggene og sko står på hyllene.  
 
 
RYDDING AV UTEOMRÅDET 
 
Mandager og fredager skal benyttes til å rydde skolens uteområde for søppel.  Ukentlig ansvar går på 
rundgang mellom klassene. 
Plasthansker og poser til arbeidet fås på kontoret. 
  

http://www.skolelyst.no/
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Medisinering av elever 
 
Det er viktig at foreldre og foresatte henvender seg til skolen med nødvendig informasjon i 
forbindelse med medisinering av elever. 
Dette er viktig for å sikre at barn får riktige legemidler til rett tid og på riktig måte, for å sikre at 
personalet som deler ut legemidlene har tilstrekkelig kunnskap, ferdighet og trygghet i forhold til 
oppgaven, og at virksomhetene til enhver tid har gode rutiner for håndtering av legemidler. 

 
Medisinering av det enkelte barn skal avtales skriftlig mellom foreldre/foresatte og virksomheten. 
Avtalen skal utformes på utarbeidet skjema.  
Personale som overlates oppgaven med legemiddelhåndtering skal ha nødvendig opplæring og 
informasjon fra foreldre/foresatte og eventuelt skolehelsesøster, skolelege eller behandlende lege. 
Før medisinering settes i gang, skal foreldre/foresatte ha levert signert legemiddelkort og eventuelt 
instruks for akuttmedisinering. 
Avtalen skal være tidsbegrenset for inntil ett skoleår, den må derfor fornyes minst en gang årlig. Det 
skal fremgå i avtalen hvem som er barnets faste/behandlende lege. 

Elevskader 
 
Skolen tar alltid kontakt med foreldre/ foresatte dersom  eleven skader seg i skoletiden. Skolens 
personale vil gi nødvendig og riktig hjelp så langt vi er i stand til, og vil tilkalle fagpersonell ved behov. 
Eleven må følges av foresatte hvis det er behov for  videre legehjelp. 
Ved alvorlig skade med bevissthetstap, eller skaden ansees som svært alvorlig ringes nødnummer 113 
I etterkant fyller vi ut og sender skademeldingsskjema til forsikringsselskap. Det er en egenandel på kr. 
500,- ved utgifter i.f.m. skade som refunderes ved fremvisning av kvittering på NAV. 
 

Erstatning og forsikring 
Alle elever er forsikret i skoletiden og til/fra skolen, under forutsetning av at de går/sykler direkte 
mellom hjem/skole. Dersom de besøker en venn på veien hjem, er de ikke forsikret fra vennens hus og 
hjem den dagen. Skolen erstatter i utgangspunktet ikke klær, sko eller utstyr som blir stjålet eller 
ødelagt. Ved tap av verdisaker må saken meldes til politiet og det er elevens/foresatte sine egne 
forsikringer som må brukes. Vi henviser her til Skadeerstatningsloven av 13. juni 1969 § 2-1 som sier at 
eventuelle erstatningskrav forutsetter at skolens ansatte har gjort en klanderverdig/uaktsom handling  
 
Elever på skolen kan bli stilt erstatningsansvarlig ved hærverk og ved unødvendig utløsning av 
brannalarmen. Eventuelle erstatningskrav er begrenset oppad til kr. 5.000, jf. Skadeerstatningsloven § 1-
1 og 1-2. 

Brann 

 
Ved utløst brannalarm skal bygningene evakueres umiddelbart. Dører og vinduer lukkes. Elever og 
personale samles på grusbanen ved flaggstangen. Hver klasse har egne brannrekker. 
 

Klasser-
antall: 1A 1B 1C 2A 2B 

 
2C 3A 3B 3C 

 
4A 4B 4C 

 
5A 5B 5C 6A 6B 7A 7B 7C 

 

 

                                        GRUSBANE 
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Læremidler  
 

Elevene får hvert skoleår utlevert bøker og utstyr for mange hundre kroner. Dette har elevene sammen 
med sine foresatte ansvar for å ta godt vare på. Vi ber om at det settes bokbind på flergangsbøker og at 
det er plastpose rundt drikkeflasker og yougurtbegre for å unngå skader på bøker og læremateriell. 

Lærebøkene på skolen er lagt inn i skolens biblioteksystem for utlån.  Alle flergangsbøker blir registrert 
på elevens navn. Dersom bøker og utstyr mistes eller ødelegges er man erstatningspliktig. 
Erstatningssum er satt til kostpris. 

Lærebøkene koster i størrelsesorden 200,- til 450,- pr. stk. 

Biblioteket 

 
Skolebiblioteket er åpent og bemannet hver morgen.  
Vårt ønske for skolebiblioteket er at det skal være en læringsarena i alle fag, formidler av litteratur, og en 
naturlig kilde til oppøving av leseferdigheter hos elevene.  
Vi på Manstad skole ønsker å ta elevene med inn i bøkenes verden hvor de kan få oppleve at humor, 
spenning, kunnskap, eventyr, underholdning, mysterier, gripende fortellinger og gjenkjennende historier 
kan være en mulighet til å få stimulert og fremmet personlig vekst, - og ikke minst leseglede. 
Vi prøver til enhver tid å ha oppdatert litteratur og følge med på elevers ønsker. Trenger vi mer 
temabasert litteratur til prosjekter, får vi låne dette fra Onsøy bibliotek. 
Målet vårt er at alle elever på Manstad skal kunne låne med seg bøker hjem jevnlig og at de forløpende 
kan låne bøker til lesekvarten i klassen. 
 

Lesekvarten 
 
Lesekvarten er et lesetreningsopplegg som inngår som en del av skolens lese- og skriveopplæring. Alle 
elever på alle trinn får minimum et kvarter hver dag til lesing. Elevene leser i bøker de selv velger. 
Lærerne veileder dem i å finne gode bøker som kan passe hver enkelt. Dette er et tiltak for å styrke 
elevenes leseferdigheter. 
Vi oppfordrer alle foresatte om å ta del i dette og at dere gjerne finner bøker hjemme som elevene kan 
ha med seg som “hyllebok” på skolen. Det er viktig å ha fokus på lesing hjemme. Vi håper dere vil sette 
av tid til høytlesing og være med oss på å motivere. Ingen blir for gamle til å sette pris på å bli lest for. Gi 
rom for barna til å lese stille for seg selv eller høyt for andre hjemme. Sammen kan vi øke 
leseferdighetene som igjen motiverer for videre nysgjerrighet, lesing og læring. 
 

Mobilbruk og nettvett 
 
Vi anbefaler på det sterkeste at foresatte involverer seg i barnas bruk av internett og mobilbruk. Det er 
viktig å hjelpe barna til å bli gode og fornuftige brukere av digitale hjelpemidler. For å få til dette trenger 
barna veiledning av oss voksne, både hjemme og på skolen.  
På nettstedene  http://www.tryggbruk.no  og  http://nettvett.no  finner dere god informasjon omkring 
temaet. Dere vil også finne henvisninger til andre gode internettsider som omhandler samme tema.  
Mobiltelefon som elever har med seg, skal på skolens område ligge avslått i sekken gjennom hele 
skoledagen/ SFO-tiden. Elever i 5.-7.trinn underskriver en eleverklæring om regler for bruk av IKT-utstyr 
og internett.  
 

Gjenglemt tøy 
Gjenglemte klær og sko legges fortløpende i kasser i hver korridor. Etter gjennomgang med elevene vil 
klær som ingen vedkjenner seg, bli oppbevart ved trappa i kjelleren på SFO.  
Det er nødvendig at klær, støvler, sko er merket med navn.  https://www.navnelapper.no 
  

http://www.tryggbruk.no/
http://nettvett.no/
https://www.navnelapper.no/
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Fadderordning 
 
Dette skoleåret får alle på 1. trinn  tildelt en fadder/ faddergruppe fra 5. og 6. trinn. 
Fadderens oppgave er å hjelpe de nye elevene til å bli trygge på skolens rutiner, med spesielt fokus på 
friminuttene. Dette er en populær ordning både for 1. og 5/6. trinn. 

 
Leksehjelp 
 
Det gis tilbud om en time leksehjelp pr. uke for alle elever på 5. – 7. trinn. 
Leksehjelpen skal støtte opp om elevens læringsarbeid i skolen. Leksehjelpen skal blant 
annet brukes til repetisjoner og ytterligere øving av det som er gjennomgått i opplæringen. 
Den skal også bidra til å gi elevene mestringsfølelse og øving i selvstendig læringsarbeid. Det er fortsatt 
nødvendig at foresatte følger opp barnas leksearbeid. 
Leksehjelpen er en gratis, men frivillig ordning. Foreldrene kan velge om eleven skal delta 
eller ikke.  
Leksehjelpen blir ivaretatt av lærere ansatt ved skolen med tilhørighet til trinnet. 
 
Eget påmeldingsskjema sendes hjemmene ved skolestart. 
Utmelding kan iverksettes umiddelbart etter skriftlig melding fra hjemmet. 
 

Den kulturelle skolesekken og kulturverter 
 
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte 
profesjonell kunst og kultur av alle slag.  Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og 
skolesektoren. Mål og prinsipp for satsingen er nedfelt i Stortingsmeldingen "Kulturell skulesekk for 
framtida" (Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008)) 
Manstad skole får ca. ni besøk i løpet av året av den nasjonale skolesekken, i tillegg er det lagt opp til 
lokale tilbud. Hva vi får tilbud om fremgår av skolens årshjul som ligger på hjemmesiden.  Du kan lese 
mer om forestillingene på  http://www.ostfoldkulturproduksjon.no/ 
 
Vi velger ut noen av skolens elever til kulturverter. Disse får ansvar for å ta imot artistene, og hjelpe til 
med rigging og rydding av utstyr. 
 

Trivselsledere 
 
Dette er et opplegg for økt lek og mer trygghet i friminuttene der 4.-6.-klassingene velger andre elever 
som trivselsledere. Hovedmålet med programmet er å tilby alle skolens elever flere og mer varierte 
aktiviteter i friminuttene. Målet er at både 1.klassinger og 7. klassinger skal ha flere alternative 
aktiviteter. Vi tror at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylte, vil skoledagen som helhet 
oppleves som mer lystbetont. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen – hver dag. 
 
Skolegården og friminuttene er ifølge mobbeforskere (Olweus, Roland m. fl.) dessverre hovedarenaen 
for mobbing. Vi jobber i dag bevisst for å bygge opp et vedvarende positivt og støttende læringsmiljø 
gjennom vår deltagelse i PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen) 
Trivselsprogrammet er et positivt supplement til dette. Trivselslederne skal – i tillegg til å lede aktiviteter 
– melde fra om alle former for mistrivsel (kjedsomhet, utestenging, mobbing etc.). Siden trivselslederne 
er valgt av sine medelever, har de et særskilt mandat for å gjøre dette. 
 
 
  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/Stmeld-nr-8-2007-2008-.html?id=492761
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/Stmeld-nr-8-2007-2008-.html?id=492761
http://www.ostfoldkulturproduksjon.no/
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Personlig egnethet 
I følge den nasjonale Elevundersøkelsen (7. og 10.trinn hele landet,2009) oppgir hver femte elev at de 
mobber medelever «en sjelden gang eller oftere». Det er derfor ingen rettighet å bli trivselsleder. Dette 
er et oppdrag elevene får ut ifra personlig egnethet. Trivselslederne har et særskilt ansvar for å ta 
kontakt / leke med elever som går alene. De har også et spesielt ansvar for å skape trygghet for de 
yngste elevene. Under valget av trivselsledere blir derfor skolens elever bedt om å legge hovedvekten på 
at kandidatene er «greie og snille mot alle andre elever». En elev som er «populær» blant et tilstrekkelig 
antall elever i sin klasse for å kunne bli valgt til trivselsleder, kan allikevel bli oppfattet av skolens ledelse 
som «ikke grei og snill mot alle elever». For eksempel kan eleven være ekskluderende mot enkeltelever. 
Den minste tvil hos skoleledelsen vil føre til at kandidaten må utsette sitt kandidatur til neste valgperiode 
(3 måneder senere). I denne perioden må eleven overbevise skolen om at han/hun er «grei og snill mot 
alle skolens elever». 
Arbeidsinnsats 
Hvis det er 16 eller flere elever i en klasse, velges det fire trivselsledere (to jenter og to gutter, hvis ikke 
klassens kjønnsfordeling er for skjev). Skoleåret er delt inn i tre valgperioder á tre mnd. hver. I 
valgperiodene jobber trivselslederne hver tredje uke. I disse ukene har de oppgaver i friminuttene. En 
trivselsleder kan stille til gjenvalg. Elevrådsrepresentanter kan også velges. 
Kulturell opplæring 
Det er ønskelig at trivselslederne får «kulturell trening». Det vil si at de lærer seg til å bruke – men også 
støtte – kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. Opplevelsene skal samtidig gi inspirasjon til å organisere 
aktiviteter på egen skole. De får derfor et kulturkort som gir trivselslederne rabatt (og i noen tilfeller 
gratis adgang) på f. eks. fotballkamper, hockeymatcher, bowling, kommunale bad, dansekurs m.m. 
Kurs i lek 
I begynnelsen av valgperioden blir alle trivselslederne sendt på et heldags «lekekurs». Her lærer og leker 
trivselslederne hele dagen – kjente og ukjente leker som de igjen skal legge til rette for på sin skole. Det 
blir også et foredrag om å være trivselsleder. 
 

Fysisk aktivitet 
 
Elever på 5.-7. årstrinn skal jevnlig ha fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Til sammen skal dette 
utgjøre 76 timer pr. skoleår. Den fysiske aktiviteten skal tilrettelegges slik at alle elever, uavhengig av 
funksjonsnivå, kan oppleve glede, mestring, fellesskap og variasjon i skoledagen. 
Det er flere studier som ligger til grunn for at fysisk aktivitet har høy prioritet: 

 Fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst hos barn og unge og for normal utvikling av 
funksjonelle kvaliteter. 

 Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene vil kunne motvirke en rekke sykdomstilstander og 
plager både i oppveksten og senere i livet.  

 Barn- og unge som er fysisk aktive synes å være mindre plaget av psykiske helseproblemer 

 Det ser ut til at fysisk aktivitetsvaner i barne og ungdomsårene vedvarer inn i voksen alder. Enda 
sterkere er holdepunktene for at en inaktiv livsstil overføres fra barne- og ungdomsårene og inn i 
voksenlivet 

 Sammenlignet med andre europeiske land har norske skoleelever lite kroppsøvingstimer på 
timeplanen 
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Vurdering 
 

Flere norske og internasjonale studier viser at elevers forutsetninger 
for å lære kan styrkes dersom de: 

 forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 

 får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet 
eller prestasjonen 

 får råd om hvordan de kan forbedre seg 

 er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget 
arbeid og utvikling 
  

ELEVENS PLIKTER OG RETTIGHETER 
Elevene skal møte til og delta aktivt i opplæringen. Lærerne skal følge med på elevenes utvikling og gi 
tilbakemeldinger som elevene lærer noe av. 
 
Alle elever helt fra 1. trinn har rett til 

 å få vite hva som er målene for opplæringen, både kompetansemålene i læreplanene og 
læringsmål som er utviklet på den enkelte skole 

 å få vite hva det blir lagt vekt på i vurderingen 

 å få vurdert kompetansen sin i fag, orden og oppførsel 

 å få begrunnet informasjon om sin kompetanse i fag og hvordan de ligger an i orden og i 
oppførsel 

 å få informasjon om hva de må mestre for å bli bedre i faget  

 å vurdere egen kompetanse, eget arbeid og egen faglig utvikling 

 en samtale med sin kontaktlærer om faglig utvikling minst en gang hvert halvår 

 dialog med lærer om sin ikke-faglige utvikling 

 å få halvårsvurdering uten karakter der lærer beskriver elevens kompetanse i fagene og som gir 
veiledning om hvordan de kan øke kompetansen sin 

 å få halvårsvurdering uten karakter i orden og i oppførsel 
 
GRUNNLAGET FOR VURDERING 
Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanene for fag. Det betyr i vurdering i fag at 
det bare er relevant å vurdere kompetanse etter det som står i læreplanene for fag. Grunnlaget for 
vurdering i orden og i oppførsel er skolens ordensreglement.  Fravær og innsats inngår i vurderingen i 
orden og/eller oppførsel. 
 
UNDERVEISVURDERING 
All vurdering i fag og i orden og oppførsel på barnetrinnet er underveisvurdering. 
 
Underveisvurdering skal 

 ha læring og utvikling som mål. Det betyr at den skal gi eleven informasjon som de kan bruke i 
eget læringsarbeid underveis i opplæringen. 

 være løpende og systematisk. Det betyr at elever har krav på jevnlige vurderinger av den faglige 
utviklingen sin og av orden og oppførsel. Vurderingsarbeidet skal ikke være tilfeldig og skal følges 
opp. 

 være et grunnlag for å tilpasse opplæringen. Det betyr at elevene har krav på å få vite hva de 
mestrer og hva de må få til bedre for å øke kompetansen sin. 

 
Lærerens vurderingspraksis kan ha mye å si for elevenes læring. Lærerne bør prøve ut ulike måter å 
vurdere og å gi tilbakemeldinger til elever på. De må finne ut hvordan elevene lærer best, og hva slags 
tilbakemeldinger som virker motiverende og som fremmer læring. 
 
Når underveisvurdering blir brukt for å hjelpe elever videre i læringsprosessen kaller vi det vurdering for 
læring. Vurdering for læring er et satsningsområde i regi av Utdanningsdirektoratet der skoleeier og 
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skoler videreutvikler sin vurderingspraksis. Manstad skole er med i et vurdering for læringsprosjekt 
sammen med Rød skole Onsøy, Vestbygda ungdomsskole og Gressvik ungdomsskole. 
 
Egenvurdering 
Elever skal vurdere eget arbeid, egen faglig utvikling og egen kompetanse. Ved å vurdere eget arbeid og 
egen fremgang, får elevene innsikt i hva de skal lære og hva de mestrer, i tillegg til hvordan de lærer. 
Gjennom egenvurdering skal elevene selv, utfordret og støttet av læreren, lære seg å lære. Ved å snakke 
med medelever om egen læring og utvikling, kan elevene få øvelse i å gi tilbakemeldinger som de kan 
bruke når de vurderer eget arbeid. Involvering og refleksjon rundt læringsarbeidet og målene for 
opplæringen, er viktig for å trene elevene i å styre egne lærings-prosesser, også i et livslangt 
læringsperspektiv. 
 
Halvårsvurdering og faglig samtale 
Alle elever skal ha halvårsvurdering uten karakter fra 1. årstrinn. Halvårsvurdering skal gis som en 
muntlig og/eller skriftlig beskrivelse med informasjon om faglig ståsted og om hvordan eleven kan øke 
kompetansen sin. Som en del av underveisvurderingen er det innført krav om minst én planlagt samtale 
med elevene hvert halvår fra 1. årstrinn. Samtalen skal handle om elevens faglige utvikling. Kontaktlærer 
har ansvaret for samtalen, men rektor kan delegere dette ansvaret til faglærer dersom det er mer 
hensiktsmessig. Samtalen kan gjennomføres i forbindelse med samtalen med foreldrene og/eller 
halvårsvurderingen. Læreren skal fortløpende vurdere om den enkelte elev har tilfredsstillende utbytte 
av opplæringen. Dersom eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen og læreren mener 
eleven har behov for spesialundervisning, har læreren plikt til å melde fra til rektor. Man skal ikke vente 
til halvårsvurderingen eller samtalen(e) med å sette i verk nødvendige tiltak. Tidlig innsats handler ikke 
bare om å sette inn tiltak de første årene, men om å undersøke løpende på alle årstrinn om elevene 
henger med faglig for raskt å kunne sette inn tiltak dersom det er nødvendig. 
 
Dokumentering av underveisvurdering 
Kravene til dokumentering av underveisvurdering er ikke endret fra tidligere forskrift. Det er ikke krav 
om at underveisvurdering skal være skriftlig. Det skal imidlertid dokumenteres at underveisvurdering er 
gitt. Hvor mye som skal skriftliggjøres av underveisvurderingen, må avveies i 
forhold til hva som er nødvendig, hva som er pedagogisk nyttig for at elever skal lære best mulig og 
arbeidsbyrden det innebærer for læreren. 
 

Nasjonale prøver, kartlegging og tester 
 

En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at elevene tilegner seg grunnleggende ferdigheter. 
I læreplanen er de grunnleggende ferdighetene definert som 

 å kunne uttrykke seg muntlig 

 å kunne uttrykke seg skriftlig 

 å kunne lese 

 å kunne regne 

 å kunne bruke digitale verktøy 
 
For å få informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter er i samsvar med målene i læreplanen 
gjennomføres kartleggingsprøver og nasjonale prøver. Prøvene er obligatoriske. 
Sammen med andre vurderingsformer vil disse prøvene gi oss et godt grunnlag for å forbedre kvaliteten 
på opplæringen. 
Kartleggingsprøver gjennomføres på våren for 1.-4.trinn, mens nasjonale prøver gjennomføres på høsten 
for 5.trinn, i år i løpet av perioden 02.09 – 27.09. De nasjonale prøvene er elektroniske. 
Fra høsten 2015 kunne  skolene for første gang sammenligne sine egne resultater fra et år til et annet på 
nasjonale prøver i regning og engelsk.  Mer informasjon på www.udir.no 
 

  

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/#Datoer-for-nasjonale-prover
http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/#Datoer-for-nasjonale-prover
http://www.udir.no/
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Skolehelsetjenesten 

Tove Anita Ødegaard er helsesykepleier på Manstad skole. Hun er på skolen mandag t.o.m torsdag. 
Foresatte og elever kan ta kontakt: tlf. 69306949/ 94840184 eller mail: 
toanod@fredrikstad.kommune.no 

Målsettingen for skolehelsetjenesten er å fremme helse og forebygge sykdom, skade eller andre 
problemer som oppstår. Det legges opp til tett samarbeid med foreldre, elever, lærere og øvrige 
personale. Helsesøster deltar i tverrfaglige møter på skolen. 
Helsesøster jobber med helseopplysning og driver grupper med forskjellige tema i samarbeid med 
skolen, vaksinerer, måler vekt og høyde på enkelte trinn, har samtaler med og følger opp barn av 
forskjellige årsaker. Elever henvises videre i systemet ved behov i samråd og dialog med foreldrene.  
Alle elever må ha sin fastlege, men kan bli satt opp til skolelege for en vurdering i enkelte situasjoner.  

 

5 år   
/Førskoleundersøkelse 

Helseundersøkelse v/lege og helsesøster 
Hørsel, høydemåling og vekt 

 7 år  /2. klasse Vaksine: Difteri/stivkrampe/kikhoste/polio(DTP/IPV) . Psykologisk 
førstehjelp   

 8 år  /3. klasse Høyde/ vekt/ samtale 

 10 år/5. klasse Tilbud om skilsmissegrupper. Psykologisk førstehjelp 

 11 år/6. klasse Samtale om pubertetsutvikling, forelskelse og grenser 
Vaksine mot:Meslinger, kusma og røde hunder. (MMR) 

 12 år/7. klasse Begge kjønn; Vaksine mot humant papilloma virus (HPV) 

 
 

Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten er avhengig av at andre som er bekymret for barnet melder fra til den kommunale 
barneverntjenesten.  Reglene om opplysningsplikten ble 1. juli 2018 endret, slik at det det skal være 
lettere å bruke bestemmelsene på en riktig måte. Tilsette i skolen skal i arbeidet sitt vere merksame på 
forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta. 

Tilsette i skolen skal utan hinder av teieplikta melde frå til barneverntenesta utan ugrunna opphald 

a) 
når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli mishandla, utsett for alvorlege manglar ved den 
daglege omsorga eller anna alvorleg omsorgssvikt, 

b) 
når det er grunn til å tru at eit barn har ein livstruande eller annan alvorleg sjukdom eller skade og  
ikkje kjem til undersøking eller behandling, eller at eit barn med nedsett funksjonsevne eller eit 
spesielt hjelpetrengande barn ikkje får dekt sitt særlege behov for behandling eller opplæring, 

c) 
når eit barn viser alvorlege åtferdsvanskar i form av alvorleg eller gjentatt kriminalitet, misbruk av 
rusmiddel eller ei anna form for utprega normlaus åtferd, 

d) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli utnytta til menneskehandel. 

 
Alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lova, pliktar også å gi opplysningar etter pålegg i 
samsvar med barnevernloven § 6-4. 
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Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor 
sammen  
 
I de fleste grunnskoler går det barn som bor sammen med bare den ene av foreldrene. Dette har 
betydning for hvordan skolene må forholde seg til hjemmene mht. informasjon. Følgende er gjeldene 
rett på området:  
 
1. Informasjon når foreldrene har felles foreldreansvar  

 Begge foreldre har rett til samme informasjon.  
Det betyr at skolen plikter å gi informasjon til begge parter, dersom skolen får henvendelse om 
det. Det er tilstrekkelig at man generelt ber om det, slik at en slik henvendelse må ikke gjentas.  

 Dersom skolen ikke får en slik anmodning, trenger ikke skolen gi det på eget initiativ.  

 Når det gjelder den dagligdagse og mer praktiske informasjonen, vil det være upraktisk å gi slik 
informasjon til begge foreldrene når de ikke bor sammen.  

 
2. Informasjon i de tilfeller hvor foreldrene ikke har felles foreldreansvar  

 Den av foreldrene som har foreldreansvar for barnet skal gi den andre foresatte opplysninger om 
barnet når det blir bedt om det.  

 Dersom det kan være til skade for barnet, skal dette ikke gjøres.  

 Som hovedregel vil det si at den som har daglig omsorg har plikt til å informere den andre part 
om bla. ukeplaner, foreldremøteinnkallinger, invitasjoner til utviklingssamtaler og sosiale 
arrangement.  

 
3. Utviklingssamtaler/konferansetimer når foreldre ikke bor sammen  

 Av hensyn til barnet er det viktig at foreldre kan snakke sammen og gi hverandre informasjon om 
barnet. Vi henstiller om at begge parter møter samtidig til samtaletime og foreldremøter.  

 Dersom den informasjonsberettigede ber om egen samtaletime plikter skolen å imøtekomme 
dette.  

 
4. Forholdet ny samboer/ektefelle  

 Ny samboer(«steforeldre») har ingen automatisk rett til informasjon om eleven, men det kan av 
og til være en fordel at ny samboer deltar i samtale med skolen. Det må da gis samtykke fra 
begge foreldre, dersom steforeldre skal delta på konferansetimer.  

 Skolen er ikke avhengig av samtykke for å gi informasjon av mer generell og praktisk karakter, 
som timeplan, læreplan, organisering, lekser, gymtøy med mer.  
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Elev- og foreldreklager 
 
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er 
elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal ha 
nulltoleranse mot krenkelser, og har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak hvis skolen har 
kjennskap til eller mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø  
 
 
Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. 
Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, 
skal hun eller han alltid 

 gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig 

 si ifra til rektor 

 undersøke det som har skjedd 
Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. 
Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger. 
 
 
Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser som mobbing ikke skal skje. 
Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen 
et ekstra ansvar for å følge opp saken. 
Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre. 
 

 
Hvis foresatte eller barnet mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan de melde 
saken til Fylkesmannen. 

 først må de ha tatt opp saken med rektor på skolen 

 det må ha gått minst en uke fra de tok opp saken med rektor 

 saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå 
 
 
Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for 
at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal 
gjennomføres og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp. 
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PALS 
 

PALS står for 
Positiv atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling 
 
PALS er en skoleomfattende modell for å styrke barns sosiale kompetanse og forebygge og mestre 
atferdsproblemer i skolen. 
Det er Atferdsenteret i Oslo som har utviklet PALS-modellen, og som er faglig ansvarlig for utvikling og 
implementering/ iverksetting i Norge. Modellen er basert på tilgjengelig forskning og kunnskap om 
forutsetninger for et godt læringsmiljø, barns kompetanse og atferd. 
 
Felles for alle barn er at de trenger en skolehverdag som er sammenhengende, forutsigbar, meningsfylt, 
og at barnet er i et sosialt fellesskap med andre. I PALS legges det vekt på at alle elever og ansatte skal 
involveres og delta i arbeidet med å bygge et trygt læringsmiljø. 
Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse. De 
ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ 
atferd. 
 
PALS-modellens målsetting er å: 

 Fremme positiv atferd, et støttende læringsmiljø og samhandling i skolen 

 Fremme utvikling av en skolekultur som støtter elevenes utvikling av sosiale og skolefaglige 
ferdigheter. 

 Utvikle kunnskap og kompetanse i skolen for å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer. 

 Øke skolens kapasitet til en vedvarende innsats og opprettholdelse av denne kompetansen. 
 
PALS er et veilednings- og opplæringsprogram. Sentralt i PALS-modellen er følgende komponenter: 

 Positiv involvering – vises ved åpenhet, vennlighet og hjelpsomhet 

 Effektive og gode beskjeder 

 Ros, oppmuntring og positive konsekvenser – belønningssystem 

 Grensesetting – forutsigbare negative konsekvenser 

 Problemløsing 

 Tilsyn 

 Regulering av følelser 

 Kartlegging og vurdering av atferd i skolen 
 
Disse komponentene er over tid innlært i hele personalet og er rettet mot alle elevene. 
 
For de 1 – 3 % av elevene som viser alvorlig problematferd, kan skolen ta i bruk tiltak som 

 Økt veiledning til elevens lærere etter en modell for utvikling av individuelle tiltak 

 Bedre tilpasset opplæring og ferdighetstrening rettet mot f.eks. bedre sosiale ferdigheter i 
samhandlingssituasjoner, og kontroll av følelser 

 Økt hjem – skole samarbeid 
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Regelmatrise 
 

Vi har utformet en folder med tydelig forventet atferd til elevene på definerte arenaer som f.eks. 
klasserom, toaletter, trapper og ganger. Elevene skal vite hvilken atferd vi vil se og høre. Denne atferden 
skal læres og øves på, og repeteres når det er nødvendig. Innlæringen gjøres systematisk etter 
utarbeidede innlæringsplaner. 
 

 

Positivt   
læringsmiljø  
Manstad skole  

Skolen ønsker å bygge opp   
et vedvarende positivt og   
støttende læringsmiljø for alle   
elever ved å ta i bruk det   
skoleomfattende og problemforebyggende programmet 
PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og 
samhandling i skolen). 
Denne folderen beskriver forventet atferd på skolens 
ulike arenaer. 

Skolens uteområder avgrenses mot veien fra østre hjørne 
på helsestasjonen, bak buss-skuret og opp til gjerdet. 
Fotballbanen avgrenses ved asfaltkanten ved  
ungdomsskolen og langs gresskanten rundt resten av banen.  
Ellers avgrenser gjerdene.   

Det skal være inspiserende ved alle inngangsdører når det 
ringer inn. Lærere skal være på plass når det ringer inn ved  
skolestart/ begynnelsen av hver time 
 
Overordnede regler: 

 Mobiltelefon som elever har med seg, skal på  
skolens område ligge avslått i sekken gjennom 
hele skoledagen/ SFO tid 

 Rullesko/-skøyter/-brett og lignende skal være  
igjen hjemme. 

 Godteri/ tyggegummi har vi med kun ved  
spesielle anledninger. 

 Det er forbudt med rusmidler og gjenstander 
som kan skade andre. 
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          Hovedregel 
Arena 

 
Vise ansvar 

 
Vise omsorg 

 
Vise respekt 

Klasserom/ 
undervisningsrom 

Gå rolig til din plass 
Ta opp utstyr/ bøker -  vær klar 
Følg med – gjør ditt beste 
Hold orden 
Gå raskt ut etter timen 

Hjelp hverandre 
Del med andre 
Gi hverandre ros 

Vi hilser på hverandre når 
skoledagen starter og når nye 
voksne kommer inn I klassen 
Følg beskjeder 
Rekk opp hånda 
Bruk innestemme 
La andres ting være 

Ganger og trapper Gå rolig 
Klær og sko på rett plass 
Hold hender og føtter for deg selv 
Alle skal være ute I friminuttene 

Hjelp hverandre 
Vær vennlig 

Følg køen, gå på høyre side 
Bruk innestemme 
Vær høflig og snakk pent til 
hverandre 

Arbeidsrom/ 
personalrom 

All henvendelse via hovedinngang 
Skriftlig beskjed fra lærer om ærend 

Det er anledning til å ta med seg en 
medelev 

Bank på døra, vent på svar 
Vær høflig og snakk pent til andre 

Uteområdene Fotball på grus/ gressbane og i 
ballbingen 
Lever tilbake lånt utstyr 
Søppel kaster du i søppeldunken 
Lei sykkelen og sett den på 
sykkelplassen 
Gå raskt inn når det ringer 

Lekehus/ sklie og husker for  
1 – 3 trinn 
Ta hensyn til hverandre 
Hent hjelp hvis noen har problemer 
Inviter andre med i leken 

 

Følg fordelingsplan for banene og 
lekeapparatene 
La buskene være I fred 
Følg regler i ballspill og lek 
La andre leke I fred. 
La andre ha sine ting I fred. 
Snøballkasting på blinker. 
Vær høflig og hyggelig mot alle 
Hold deg innenfor skolens område 

Fellessamlinger Gå stille og sett deg, følg beskjeder 
Hold hender og føtter for deg selv 

La de minste sitte/ stå foran deg. 
Vis hensyn 

Følg køen. 
Møt til fastsatt tid. 
Vær en god publikummer. 

Turer Følg beskjeder fra ansvarlige voksne Ingen går alene. 
Ha en positive innstilling. 
Vær høflig. 

Rydd opp etter deg. 
Vern om naturen 
Vær en god representant for 
Manstad skole. 

Gymtimer Ha med egnet gymtøy 
Skift så raskt som mulig 
Møt på avtalt plass 
Ha positive innstilling 

Trøst de som slår seg. 
Vær en god lagspiller. 

Ta hensyn til hverandre. 
Banning er forbudt. 
Hjelp til å rydde opp. 

Svømmehall Gå rolig inn 
Vent på kanten til lærer har gitt 
beskjed 
Følg reglene I svømmehallen 

Forsiktig lek 
Vis hensyn til de som ikke kan 
svømme. 

Vær rolig når lærer gir beskjeder. 
Vi tisser i do. 

Garderober Legg tøyet ditt samlet på plassen 
Du vasker deg/ dusjer etter 
gymtimer 

Vis respekt for at alle er skapt 
forskjellig. 
Få med sistemann. 
Vær hjelpsom. 

Guttegarderobene er for gutter 
Jentegarderobene er for jenter 

Toaletter Gå alene 
Trekk ned etter deg 
Vask hendene 
Gå raskt ut når du er ferdig 

 Bruk toalettet 
Kast papir på rett sted. 

Bussrekka og på 
bussen 

Gå rolig inn på bussen og sett deg 
ned 
Bruk innestemme 
Vent med å krysse veien til bussen 
har kjørt 

Vi lar 1.klasse stå først I bussrekka. 
Sett ranselen fra deg I rekka 
Hold plassen din I rekka. 

Hold hender og føtter for deg selv. 
La andres eiendeler være I fred. 
Gjør plass til andre ved siden av deg I 
buss-setet. 

SFO base Husk inn- og utkryssing 
Gå rolig 
Hold hender og føtter for deg selv 
Ta vare på lekene 
Rydd etter deg 

Vær hyggelig mot hverandre 
Hjelp hverandre. 
Del på lekene. 

Lytt til beskjeder fra de voksne 
Bruk innestemme. 
Snakk hyggelig til hverandre. 
Vent på din tur. 

Barnas Kafé Vask hendene 
Hold hender og føtter for deg selv 
Rydd etter deg 

Vær hyggelig mot hverandre 
Hjelp hverandre 

Lytt til beskjeder fra de voksne 
Bruk innestemme 
Vis god bordskikk 
Snakk hyggelig til hverandre. 
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Eksempel på innlæringsplan 
 

Klasserom/ undervisningsrom 
Hvordan lære bort: HVORDAN VISE ANSVAR I KLASSEROM/ UNDERVISNINGSROM 

 

Dette er forventet atferd: 
Gå rolig til din plass 
Ta opp bøker og utstyr – vær klar 
Følg med, gjør ditt beste. 
Hold orden. 
Gå raskt ut etter timen 
 
Hvorfor er det viktig å følge reglene? (spør barna, kommenter punktene over) 

Hvordan lære bort regelen? 
Nå skal jeg vise dere hvordan vi viser ansvar I klasserom/ undervisningsrom; 
Den voksne viser punktene over. 
 
Hva gjorde jeg riktig nå, hvordan viste jeg ansvar? (spør barna) 

Nå skal jeg vise dere hvordan jeg ikke viser ansvar; 
Den voksne viser feil måte ved f.eks. å komme skrikende inn i rommet, setter seg på pulten, drar opp ukritisk fra 
ranselen. 

Hva gjorde jeg galt nå? (spør barna) 

Til slutt viser den voksne riktig måte å gjøre det på. 
Hva gjorde jeg riktig nå, hvordan viste jeg ansvar? 

Hvordan øve på å vise ansvar i klasserom/ undervisningsrom? 
Nå skal dere øve på å vise ansvar I fellessamlinger.  
Den voksne ber barna vise forventet atferd (se punktene over) 
Eks. Går pent til plassen, tar opp nødvendig utstyr og sitter klar. Holder orden. Rydder og går raskt ut når det 
ringer. 

Gi ros til barna når de gjør de riktige handlinger under øvingen. 

Hvordan følge opp/ se om eleven har forstått reglene? 
Samtale om hva som skjer hvis vi følger/ ikke følger reglene. 
Eks. Per kommer springende inn i klasserommet og stiller seg ved Ole sin pult. Kommer undervisningen raskt 
igang da? Hvordan blir det i rommet hvis ingen rydder etter seg? Hvem skal rydde da? 

Introduser regelen: 
I dag skal vi lære hvordan vi viser ansvar i klasserom/ undervisningsrom. 
Hva synes dere er å vise ansvar i klasserom/ undervisningsrom? 
(spør barna, gjenta forslaget positivt. F.eks. : Ja, du viser ansvar når du……..) 
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Konsekvensoversikt 
 

Å ha tydelige grenser og forutsigbare konsekvenser for negative atferd er nødvendig både for å 
forebygge, redusere og stoppe uønsket atferd. Vi har konkretisert hva vi legger i “mindre” og “mer 
alvorlig problematferd” og utarbeidet konsekvenser for regelbrudd. 

 

 
Mindre alvorlig 
problematferd 

 
Definisjon/ eksempler 

 
Konsekvens 

Uakseptabel språkbruk Forsterking med bannord Time-out i klasserommet 

Tilsnakk/rettledning med 
samtale 

Beskjed til kontaktlærer 

Mister goder/privilegier som 
f.eks.: 

 Gå med voksen i friminutt 

 Sitte på trappa i 
friminuttet 

 Sitte inne og gjøre tapt 
arbeid 

 Sitte inne/ikke få være 
med på lek i friminutt 

 Rykke ned på datalista 

Bortvisning fra klassen for 
resten av timen/arbeids-
perioden 
 
Beskjed hjem etter gjentakelser 

 

Fysisk «egling» Knuffing, dytting, spenne ben  

Krangling/argumentering Ikke reagere på/følge voksnes 
beskjeder/oppfordringer. Krangling/ 
argumentering på dette nivå varer kort 
og/eller har lav intensitet  

Forstyrring/ avbryting Forstyrrer og avbryter andre, men med 
lav intensitet. Konkret: Ikke rekke opp 
hånda, forlate pulten unødvendig 

Misbruk av materiell Bruker og/eller håndterer skolens 
materiell på en uforsiktig og 
uakseptabel måte, men som ikke har 
særlig grad av intensitet. Konkret: 
Skribling i bøker, på pulten, 
datamaskiner og annet inventar og 
utstyr.  

Annet Sprette ball i ganger og trapper. 
Skrike og rope inne. 
Lue, caps, hette på innendørs  
Bruk av tyggegummi, godteri 
Le av/gjøre narr av andre. 
Komme for sent til timen. 
Løpe i gangene. 
Leke inne på toalettene 
Flytte/gjemme klær og/eller sko 
Sykle i skolegården 
Gå utenfor skolens område. 
Være i gangen i friminuttene. 
Ake på rekkverk. 
Bruk av mobiltelefon på skolens 
område i skoletiden. 
Dårlig oppførsel når vi spiser. 
Kaste leker og gjenstander 
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Alvorlig problematferd 

 
Definisjon/ eksempler 

 
Konsekvens 

Krenkende, 
uakseptabel  
språkbruk/ banning 

Bruk av «grove» uakseptable ord, 
verbale utsagn og uttrykk som 
inkluderer banning, sexfiksert språk, 
hån/latterliggjøring/krenking og 
negativ kalling av andre 

Samtale med lærer 
 
Samtale med ledelsen 
 
Ringe hjem og fortelle om 
hendelsen 
 
Samtale med ledelsen og 
foreldre 
 
Mister goder/privilegier 
(friminutt, turer) 
 
Time-out (5-10 min borte fra 
den pågående aktiviteten) 
 
Midlertidig eller permanent 
klassebytte 
 
Inndragning av ting som er 
gjenstand for problematferd. 
 
Gjensitting 
 
Pålegg om oppgaver for å rette 
opp skade de har påført 
skolens eiendom eller 
eiendeler (rydde søppel, vaske 
gulv, fjerne tagging osv.) 
 
Erstatning for ødeleggelse, 
inntil kr.5000,- for hver enkelt 
skadevolding 
 
Politianmeldelse av straffbare 
forhold 

 

Trass/ ulydighet/ nekte 
å følge beskjed 

Nekter å følge beskjed, er gjenstridig/ 
oppsetsig. Svarer tilbake og forholder 
seg til andre i situasjonen med 
uakseptabelt/«stygt»/uhøflig språk 

Forstyrring som 
umuliggjør aktivitet 

Atferd og væremåte som bidrar til å 
forstyrre timen og umuliggjøre 
aktiviteter. Forstyrrelsen inkluderer; 
vedvarende/langvarig høyt snakk, 
roping eller skriking; bråking/høye 
lyder med materiell/papir/bøker; 
høylytt spøking og leven; og/eller 
vedvarende vandring/langvarig 
vandring utenom plassen sin/ 
aktiviteten 

Forsentkomming Eleven kommer for sent inn til timen 
eller ved begynnelsen av skoledagen 
gjentatte ganger uten akseptabel 
grunn 

Lyve/ jukse/ fuske Eleven leverer/gir beskjeder som ikke 
er sanne og/eller bevisst bryter med 
reglene og jukser 

Slåssing/ fysisk 
utagering 

Handling som involverer alvorlig fysisk 
kontakt med andre der skade kan 
forekomme (f.eks. slåing, stikking, 
slag/ kasting med ting, sparking, 
lugging, kloring, sexfiksert etc.) 

Skulking Eleven uteblir fra timen/skolen uten 
tillatelse eller forlater timen/skolen 
uten tillatelse 

Mobbing/ trakassering Eleven formidler urespektable/ 
sjikanerende/hånende budskap 
(verbale eller med gester/bevegelse/ 
kroppsspråk) til og om andre personer 
som inkluderer trusler og skremsler, 
ekle/slibrige bemerkninger/gester, 
tegninger/bilder eller skrevne lapper. 
Slike budskap inkluderer negative 
kommentarer som dreier seg om rase, 
religion, kjønn, alder og/eller 
stedstilhørighet; vedvarende eller 
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intense verbale angrep som inneholder 
etnisk opprinnelse, funksjonshemming, 
manglende evner eller andre 
personlige forhold (Jfr. skolens 
mobbeplan) 

Materielle 
ødeleggelser/ 
vandalisme 

Eleven gjør bevisst skade og 
ødeleggelse på skolens materiell/ 
utstyr/eiendom. Eleven deltar i 
handlinger som medfører vesentlige 
ødeleggelser eller skader på skolens 
materiell/utstyr/eiendom 

Tyveri/forfalskning Eleven er i besittelse av, har gitt 
videre, eller er ansvarlig for å ha tatt 
andres eiendeler eller har skrevet 
under med en annens navn uten å ha 
fått dennes tillatelse 

Bruk av fyrstikker/ 
lightere 

Eleven har og bruker antennbare ting i 
den hensikt å forårsake trusler eller 
skade på andre og/eller materielle 
ødeleggelser (fyrstikker, lightere, 
kinaputter, bensin, tennbar væske) 

Ildspåsettelse Eleven planlegger og/eller deltar i 
ildspåsettelse for å skade/brenne 
skolens eiendom 

Bruk/besittelse av 
våpen 

Eleven er i besittelse av/bruker kniver, 
stikkvåpen og lignende ting (virkelige/ 
ekte eller «lekeutgaver»/uekte) som 
muliggjør trusler om eller 
legemsbeskadigelse av andre 

Annet F.eks. bruk av tobakk, røyk, alkohol, 
rus, gå utenfor skolens område uten 
tillatelse 
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Effektive og gode beskjeder 
 

Gode beskjeder øker sannsynligheten for at barnet vil samarbeide. En god beskjed sier når, hvordan og 
hva barnet forventes å gjøre. Dette kan være gode råd også for beskjeder utenom skolen. 
 
 
 
Gode beskjeder 

 Velg riktig tidspunkt 

 Vær fysisk nær 

 Ha øyekontakt 

 Vær så konkret som mulig 

 Vær vennlig, men likevel bestemt 

 Vær tydelig og bruk enkle ord 

 Unngå argumentering 

 Unngå spørsmål 

 Følg opp beskjeder inntil barnet gjennomføre 
 
 
 
 
 
Eksempel på en god beskjed:   Bruk innestemme er du snill 
 
Eksempel på en dårlig beskjed:  Ikke rop!!  Bestandig skriker du høyere enn alle andre!!! 
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Oppmuntring, ros og belønning 
 

Positiv oppmerksomhet og anerkjennelse utvikler barns selvrespekt og gir positive opplevelse av skolen 
og læringsmiljøet. PALS minner og oppfordrer oss voksne om å gi positive reaksjoner/ tilbakemeldinger 
ofte. 
 
 
Umiddelbar positive reaksjon 

 Vær spesifikk og konkret 

 Vis entusiasme 

 Smil, tommelen opp 

 Gi positiv reaksjon raskt 

 Gi oppmuntring underveis 

 Lær eleven å rose seg selv 

 Unngå å blande positive og negative konsekvenser 

 Anerkjenn bade faglig arbeid og sosial atferd 

 Oppmuntre barnet selv om det ikke gjør alt perfekt 

 Bekrefte og oppmuntre små fremskritt 
 
 
SUPER-kortene er en del av skolens belønningssystem 
Alle voksne deler ut SUPER-kort til elever, grupper eller klasser som positivt følger reglene våre i 
forskjellige situasjoner. Eleven skal vite hvorfor han/ hun har fått kortet. 
Elevene tar med seg kortene til kontaktlærer eller SFO-ansatt. Disse gir eleven spesifikk ros for kortene. 
 
Klassen/ SFO fører statistikk over innsamlede kort. 
 
Når en på forhånd definert mengde kort er samlet inn utløser det en belønning. Elevene har vært med å 
utarbeide en «belønningsbank».  En belønning kan f.eks. være: 

 Lesetime 

 Ekstra time med fysisk aktivitet 

 Quiz 

 Matlaging 
 
 


