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INNHOLD 

 

 Velkommen til nytt skoleår ved Sagabakken skole 

 Samarbeid hjem - skole 

 PALS 

 Skolens råd og utvalg 

 Elevkantine og skolemelk 

 Svømmeopplæring og livredning. 

 Ordensregler for kroppsøving 

 Skoleveien 

 Ordensreglement 

 Den kulturelle skolesekken 

 Rutiner for å sikre elevene ved Sagabakken skole et godt fysisk og 
psykososialt skolemiljø;  § 9a i Opplæringsloven 

 Kampen mot hodelus 

 IKT- reglement 

 Fastlege 

 Fritak for emner i KRLE ( Kristendom, religion, livssyn og etikk) 

 Fravær fra undervisningen 

 Skolerute 

 Fotografering, privat transport og bading på tur 
 Aktiviteter etter skoletid 

 

 

 

 

Viktige opplysninger 

 

 
Telefon til skolen: 69 30 66 10      Telefon til SFO: 69 30 66 17/ 90976682 

 
E- post: sagabakksk@fredrikstad.kommune.no/nabbetorp-skole  
 
Rektor Terje Vestberg, direkte:    69 30 66 11/ 95787087  
Inspektør Bård Holmeide, direkte: 69 30 66 12/ 41363618 
SFO-leder Sonja Forsetlund, direkte: 69 30 66 13/ 91396954 
Helsesøster Torhild Magnussen Bergh: 69 30 66 53/ 47475338 

 

 

Skolens hjemmeside: Skolen er i ferd med å gå over til ny hjemmeside. Denne er ikke klar på nåværende 

tidspunkt. Informasjon om oppstart kommer!  
 

 

 

 

mailto:sagabakksk@fredrikstad.kommune.no/nabbetorp-skole
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Velkommen til nytt skoleår ved Sagabakken skole! 
 

Alle ved Sagabakken skole ønsker dere velkommen til skolestart.  

  

I dette skoleåret skal vi fortsette arbeidet med fokus på elevenes grunnleggende ferdigheter i 

lesing og regning. Vi jobber videre med ny regneplan. Lærerne skal jobbe spesielt med 

vurdering for læring og klasseledelse. 

Vi skal bruke IKT i undervisningen og Office365 er nå vår nye læringsplattform.  

 

 

Skolens mål: 

 

 Sagabakken skole skal være en skole med trivsel, samarbeid og god kultur for læring. 

 

For å nå målet satser skolen på PALS(Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) 

LUS(Leseutviklingsskjema)m/ veiledet lesing, regning som grunnleggende ferdighet og 

Trivselsledere. Vi er aktive på Røris og fysisk aktivitet. 

Målene evalueres gjennom nasjonal kartlegging (1 – 4), nasjonale prøver på 5. trinn, 

elevundersøkelse, trivselsundersøkelsen og foreldreundersøkelsen og meldes tilbake til 

foresatte og elever i elevsamtaler og konferanser. 

 

Alle elever får et eget PALS-hefte hvor regler og konsekvenser er beskrevet. 

 

 

Et godt samarbeid mellom skole og hjem forbedrer elevenes motivasjon og læring og er av 

stor betydning for at vi skal lykkes! 

 

 

Skolen gjennomfører lesekvarten for alle. Alle elever skal bruke et kvarter hver dag på egen 

lesing. Vi oppfordrer samtidig alle foresatte til å gjøre det samme hjemme. Les med barna et 

kvarter (eller mer) hver dag. Erfaringen viser at dette gir gode lesere, noe som er viktig i 

alle fag! 

 

 

 

 

 

Lykke til med skoleåret 2016/2017 

 

Terje Vestberg 

Rektor 
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Samarbeid hjem skole. 

 

Skolen tar initiativ til samarbeid med hjemmet. Det arrangeres foreldremøte tidlig i skoleåret 

og konferansetimer gjennomføres to ganger pr år. 

I tillegg er det ofte samlinger knyttet til elevaktiviteter hvor foresatte blir invitert. Dette 

kommer fram av skolens aktivitetsplan som ligger på vår hjemmeside. 

 

I skole-hjem samarbeidet bygges det på noen gjensidige forventninger! 

 

Det forventes at skolen 

 utarbeider års- og aktivitetsplaner som gir elevene undervisning i henhold til 

læreplanen 

 informerer foresatte gjennom skolens nettside  

 drøfter med foresatte om hvordan eleven fungerer faglig og sosialt 

 gir informasjon om elevens/foresattes rettigheter  

 har ansatte med god kompetanse 

 legger til rette for foreldremedvirkning gjennom skolemiljøutvalg, samarbeidsutvalg, 

FAU og andre aktuelle møteplasser 

 har gode skriftlige rutiner for skolens arbeid 

 er gratis for alle elever 

 

 

Det forventes av foresatte at 

 de engasjerer seg i barnas læring og tar barna på alvor 

 barna møter forberedt, til rett tid, med rette klær og har spist frokost 

 arbeidsplaner/lekseplaner følges opp 

 de bidrar med et godt læringsmiljø fritt for mobbing 

 omtaler skolen og lærerne på en positiv måte overfor barna og henvender seg til skolen 

når noe er uklart eller vanskelig  

 møter på fellesmøter og samarbeidsmøter og følger opp informasjon herfra 

 bruker meldingsboka og kvitterer på skriv som sendes hjem 

 gir beskjed om fravær ut over 3 dager 

 

 

Det forventes at elevene 

 arbeider for et miljø fritt for mobbing  

 fullfører arbeidsplan  

 møter forberedt og til rett tid 

 følger skolens PALS og ordensregler 

 viser respekt for skolens eiendom 

 deltar aktivt i elevråd og skolemiljøutvalg 

 

 

Kontaktlærer er den nærmeste og viktigste personen for elever og foresatte i den ordinære 

kontakten med skolen. Nøl ikke med å ta kontakt hvis det er ting som uroer eller oppleves 

vanskelig. Den enkelte lærer avtaler med foresatte om bruk av privat mobiltelefon. Alle lærere 

har fast kontortelefon som kan nås direkte eller gjennom skolens kontor. 
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PALS 

 

Sagabakken skole har valgt å delta i det atferdskorrigerende programmet PALS. Det er 

utarbeidet et eget PALS hefte som beskriver innholdet i dette arbeidet. Alle elever/foresatte 

får sitt hefte. 

 

Ved skolestart hver høst øver alle elever og lærere inn de vedtatte reglene for god atferd. 

Dette arbeidet fortsetter utover i skoleåret og følges opp av alle. 

 

PALS – innøvingsdag høsten 2016 er tirsdag 30. august! 

 

Skolens råd og utvalg 

 

 Elevråd blir satt sammen av to valgte elever fra hver klasse fra 3. – 7. klasse. Det er 

møte i elevrådet ca. hver måned. De har systematisk drøfting av eget skolemiljø. 

 FAU ( Foreldrenes arbeidsutvalg) er satt sammen av to klassekontakter fra hver klasse. 

Det er regelmessige møter etter en plan som fastlegges ved første møte hver høst. 

Referat fra møtene legges ut på skolens hjemmeside. 

 SMU/SU Skolemiljøutvalg/samarbeidsutvalg består av representanter for foresatte, 

elever, ansatte, kommunen og politikerne. De har to møter høst og vår. Innkalling og 

referat legges ut på skolens hjemmeside 

 Skolen er representert i Lokalsamfunnsutvalget.  Referat herfra kommer i lokale 

aviser og legges på skolen hjemmeside. 

 

Utdeling av bøker og materiell 

 

Elevene får ved skolestart utdelt bøker i ulike fag, Disse skal trekkes med boktrekk i løpet 

av den uka bøkene er mottatt. De som ikke setter boktrekk på sine bøker, må bli igjen på 

skolen etter skoletid og trekke bøkene med gråpapir de får fra skolen. 

Alle elever får meldingsbok ved skolestart. Denne skal beholdes gjennom hele skoletiden. 

Eleven får bare ny meldingsbok ved å framvise den gamle, utskrevne boka. Mistet bok må 

eleven erstatte selv.(Skolen kan selge meldingsbøker for kr. 10,-) 

Eleven får inntil 2 blyanter og to viskelær i løpet av høsten og det samme i løpet av våren.  

 

Elevkantine og Skolemelk 

 

Skolen har en skolemelkordning. Elevene betaler for å få melk eller juice hver dag.  

Det er tre sorter melk; Lett melk, Ekstra lett melk og Laktoseredusert melk med 

sjokoladesmak og appelsin/eple juice. Det skal bestilles på nett direkte på Skolemelk.no. 

 

Skolen har elevdrevet kantine. Den tilbyr noe annen drikke, påsmurte rundstykker og 

baquetter. Bestilling og betaling skjer på tirsdag, og varene leveres til storefri på fredag. 

 

Svømmeopplæring og livredning 

 

Sagabakken skole har valgt å legge svømmeopplæringen til 4. klassetrinn. Opplæringen skjer 

i dette skoleåret på Borge ungdomsskole, og elevene sykler til og fra svømmehallen. De 

bruker de første ukene av skoleåret til å øve på dette! Det skjer sammen med voksne i samlet 

klasse. I vintermånedene tar elevene rutebussen. Den stopper ved skolen. 
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Sammen med svømmeopplæringen får elevene også innføring i livreddende førstehjelp. 

Livreddende førstehjelp ligger også i skolens planer på 5 – 7.årstrinn. 

 

 
Ordensregler for kroppsøving  

 
 Du skal ha med: gymtøy, håndkle, skift, joggesko med mer .  
 Elever som ikke har gym, skal være tilstede i timen. 
 Alle som har kroppsøving skal dusje! Dette starter vi med i 3. klasse. 

Etter avtale med lærer kan dusjing skje hjemme 
 Kroppsøvingslærer skal være til stede til siste elev har gått.  

 
 
Skoleveien 

 
Sagabakken skole har et gang- og sykkel-veinett rundt skolen som skal brukes! 
Vær ekstra forsiktig når du krysser hovedveien. Gå aldri over dyrket mark. 
 
Fra 4. klasse kan elevene sykle til og fra skolen. 1 – 3 klasse må sykle sammen 
med en voksen! Hjelm anbefales. Brukes sykkelen i undervisningstiden, skal 
hjelm brukes. 
Rollerblades, skateboard, sparkesykkel og liknende kan brukes til og fra skolen fra 
4. klasse. De brukes bare utendørs. Hjelm anbefales.  Bruk i undervisningstiden 
krever hjelm! 
Alle elever oppfordres til å gå eller sykle til skolen! Blir elever kjørt er det 
viktig at tilbringersløyfa blir brukt og at elevene settes av der. Det er to 
hente/bringeområder, en i Grårudveien for elever fra 3. trinn og oppover og en i 
Lundheim allé for de yngste elevene. 
Det skal ikke kjøres inn i skolegården og rygging av bil bør unngås!! 
 
 
 
 
Ordensreglement 
 

Kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Fredrikstad 
 

Vedtatt i oppvekstutvalget den 9. desember 2015  

Utarbeidet med hjemmel i Opplæringsloven § 2 – 9. 
Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har 
vi et ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste, er til å stole 
på og viser respekt for hverandre, kan skolen bli en trivelig og god arbeidsplass.  

Som elev har du rettigheter og plikter: 

§ 1. Du har blant annet rett til: 

 at alle behandler deg på en ordentlig måte  

 at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred  

 at du skal være fri for fysisk og verbal plaging/mobbing  

 at du får et godt lærings- og skolemiljø 

§ 2. Du har blant annet plikt til og: 
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 behandle andre på en ordentlig måte  

 vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred  

 ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, verbalt eller non-verbalt 

 være med å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø 

§ 3. Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, narkotika eller 
andre rusmidler på skolens område eller i skolens umiddelbare nærhet. Det er også forbudt å 
ha med seg kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade andre. 

§ 4. Bruk av mobile bærbare enheter som f.eks. smart-telefoner, nettbrett og bærbare PC-er i 

undervisningstiden er kun tillatt etter godkjenning av lærer.  

§ 5. Når det er skjellig grunn til mistanke om at straffbare forhold er begått eller er i ferd med 
å bli begått, kan skolen be om politiets bistand. Dersom politiet gjennomfører undersøkelser 
som berører enkeltelever eller grupper av elever, skal skriftlig melding gis til elevene og 
foresatte om resultatet av undersøkelsen. Skolen skal vurdere straffbare forhold begått på 
skolens område og melde videre til kommualsjef Utdanning og Oppvekst dersom skolen 
mener forholdt bør politianmeldes. Kommunalsjef Utdanning og Oppvekst vurderer forholdet 
og anmelder til politiet i tråd med gjeldende rutine. 

§ 6. Skade eller hærverk på skolens eiendom og/eller utstyr kan medføre erstatningsansvar 
for eleven i henhold til skadeerstatningsloven §1 -1. Foreldrene kan bli ansvarlige for barnas 
handlinger etter skadeerstatningsloven §1-2. Uavhengig av egen skyld kan foreldre bli 
erstatningsansvarlige med inntil kr. 5000,- for hver skadevoldende handling. 

§ 7. Brudd på disse ordensforskrifter eller på skolens eget trivsels- og ordensreglement, kan 
medføre følgende reaksjoner: 

 a. Muntlig irettesettelse  

 b. Muntlig melding til foreldre/foresatte  

 c. Skriftlig melding til foreldre/foresatte  

 d. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid  

 e. Gjenstander som ikke er lov å ha med på skolen eller gjenstander som brukes 

provoserende kan bli inndratt  

 f. Overføring til annen klasse/gruppe  

 g. Nedsatt karakter orden og/eller oppførsel på ungdomstrinnet 

h. Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglene, 

kan elever på klassetrinna 8 - 10 vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever 

på klassetrinna 1 - 7 kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av 

dagen. 

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir 

gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foresatte til 

elever på 1. - 7. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av 

dagen. Foresatte til elever på 8. - 10. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk 

bortvisning for hele dager (jf. Opplæringslovens § 2-10). 

 

§ 8. Før tiltak iverksettes, har elevene krav på å få forklare seg muntlig. 

§ 9. Henvendelser fra foreldre og/eller elever som omhandler Opplæringslovens kapittel § 

9a, skal behandles som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Den som kommer 
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med henvendelsen har rett til å klage på enkeltvedtaket. Klageretten er hjemlet i 

Forvaltningslovens § 28. Det er viktig at det opplyses om dette i forbindelse ved 

enkeltvedtak.  

 

§ 10.  Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel inngår i skolenes eget trivsels- og 

ordensreglement. 

§ 11.  Ordensreglementet gjelder i skoletiden og under alle skolens arrangementer. 
Ordensreglementet gjelder forhold som skjer i skolens faktiske eller digitale rom. Skolene 
skal i tillegg utarbeide sitt eget trivsels- og ordensreglement som tar utgangspunkt i lokale 
forhold. Alle rådsorgan skal være deltakere i prosessen. 
Forskrift til ordensreglement og de lokale trivsels- og ordensreglene skal gjøres kjent for 
elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år. De skolene som har SFO oppfordres til å 
utarbeide eget trivsels- og ordensreglement for ordningen. Skolene oppfordres også til å 
utarbeide egne regler for leksehjelpen. 

 

Vedlagt følger skolens ordensreglement og samarbeidsregler. I tråd med opplæringsloven skal 

alle elever årlig få informasjon om disse og underskrive på at de har lest og forstått dem. Det 

er nødvendig at dette gjøres i samarbeid med foresatte og at det blir understreket hvor viktig 

det er å overholde reglene.  
 
Skolen har ikke ansvar for private eiendeler (for eksempel leker, penger, klær, 
sykler osv) La derfor aldri verdisaker ligge usikret. 
 

Bakerst i dette heftet er det en svarslipp som skal underskrives og sendes tilbake til 

skolen innen tirsdag 30. august. 

 

 

 

 

Den kulturelle skolesekken 
 

Alle skolene i Fredrikstad er knyttet til Østfold kulturproduksjon  

( www.ostfoldkulturproduksjon.no) Gjennom den kulturelle skolesekken får våre elever et 

variert tilbud av aktiviteter på kulturfronten. Aktivitetene er lagt inn på skolens aktivitetsplan 

som finnes på vår hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostfoldkulturproduksjon.no/
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Rutiner for å sikre elevene ved Sagabakken skole et godt fysisk og psykososialt 

skolemiljø. 

§ 9a i Opplæringsloven. 

 

 Ansvar Tid for 

gjennomføring 

Kvittering for 

gjennomføring 

Skolen følger årshjulet for 

organisering av skolemiljøutvalg 

Rektor Skolestart  

Alle nye elever får 

Utdanningsdirektoratets brosjyre ” 

Elevenes skolemiljø” 

Rektor Skolestart  

Utdanningsdirektoratets brosjyre ” 

Elevenes skolemiljø ” gjennomgås  

med alle lærere 

Rektor Skolestart  

Utdanningsdirektoratets brosjyre ” 

Elevenes skolemiljø ” gjennomgås 

i alle klasser 

Lærer I løpet av 

september 

 

Gjennomføring av sjekkliste for 

arbeidet med skolemiljø 

Skolemiljøutvalget Oktober/november 

april/mai 

 

Utarbeide tiltaksliste for 

utbedringer 

Skolemiljøutvalget Oktober/november 

april/mai 

 

Gjennomføre den interne 

Trivselsundersøkelsen 

Lærer November/ 

desember 

 

Gjennomføre 

”Elevundersøkelsen” i regi av 

utdanningsdirektoratet 

Rektor og lærer   

Gjennomføre PALS regelmatrise i 

alle klasser 

Hele skolen Hele skoleåret  

Følge opp skolens HMS system Ansatte Hele året  

 

 

Kampen mot hodelus 

 

Skole og SFO er stadig i kamp mot hodelusa. Oppdages hodelus må elevene holdes vekk fra 

skolen til behandlingen er over. Det er viktig at foresatte regelmessig sjekker barna for 

hodelus.  

Bruk av lusekam er viktig! 
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Regler for bruk av IKT-utsyr og internett ved skolen 

 

 Elever og foresatte må bekrefte at de har forstått reglene og vil følge dem ved å skrive under 

på svarslippen bak i heftet. 

Reglene gjelder bruk av kommunens nettverk og internett og for elevenes oppførsel på 

datamaskinene. Reglene er laget for å beskytte dine og andres rettigheter til å bruke og dele 

nettet. I tillegg til norsk lov, bl.a. om undervisning, åndsverk, kjøp og salg av tjenester og 

telekommunikasjon, gjelder følgende regler for bruk av datautstyr ved grunnskolen i 

Fredrikstad kommune: 

 

Skolens datautstyr: 

 Alt datautstyr må behandles med varsomhet 

 Maskinene skal brukes til skolearbeid. Annen bruk er bare tillatt etter avtale med 

lærer. 

 Det er ikke tillatt å installere/legge inn nye programmer på skolens maskiner. 

 Oppsettet (innstillinger) på maskinen skal ikke forandres. 

 Du har ansvar for ditt eget område. All lagring skal skje i din egen mappe. Skolen har 

anledning til å sjekke innholdet i elevmappene. 

 Spising og drikking ved datautstyret er ikke tillatt. 

 

Bruk av internett: 

 Eget passord og e-post adresse skal bare benyttes av deg selv. 

 Vern om din egen identitet. Gi aldri opplysninger om deg selv til noen du møter i 

praterom, nyhetsgruppe eller liknende. 

 Ikke prøv å utgi deg for å være noe annet eller noen andre enn deg selv. 

 Ikke avtal å møte noen du er blitt kjent med over nettet uten godkjenning fra 

foreldre/foresatte. 

 Det er ulovlig å besøke sider med innhold av pornografisk, rasistisk, blasfemisk, 

nazistisk eller propagandisk karakter av noe slag. 

 Informer alltid lærer eller foresatt hvis du oppdager ubehagligheter eller ulovligheter. 

 Det er ikke tillatt å skaffe seg adgang til andre brukeres data uten samtykke fra den 

andre brukeren. 

 Vær høflig! Nettet må ikke brukes til å fornærme, skjelle ut eller plage andre brukere. 

 Det er ikke tillatt å søke ulovlig tilgang til ressurser på nettet(”hacking”). 

 Det er ikke tillatt å bestille varer over nettet. 

 

Nettverkene skal være så åpne som mulig og begrensningene minimale. For at dette skal 

fungere godt er det nødvendig at alle brukere følger disse reglene. 

 

Overtredelse av reglene vil medføre tiltak som kan begrense adgangen til skolens datautstyr 

for kortere eller lengre tid. Elevenes foresatte underrettes om dette. 
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Skolerute 2016 - 2017 
 
 
 

August Første skoledag torsdag 18. august 
 

 10 skoledager 

September  
 

 22 skoledager 

Oktober Høstferie uke 40, f.o.m. mandag 3. oktober  
t.o.m.  
fredag 7. oktober 

 16 skoledager 

November Fridag for elevene fredag 11. november 
 

 21 skoledager 

Desember Siste skoledag før jul onsdag 21. desember 
 

 15 skoledager 

Januar Første skoledag tirsdag 3. januar 
 

 21 skoledager 

Februar Vinterferie uke 8, f.o.m. mandag 20. februar 
t.o.m. fredag 24. februar 

 15 skoledager 

Mars  
 

 23 skoledager 

April Påskeferie f.o.m. mandag 10. april t.o.m. 
mandag 17. april 

 14 skoledager 

Mai Arbeidernes dag 1. mai 
Grunnlovsdag 17. mai 
Kristi Himmelfartsdag 25. mai 
Fridag for elevene fredag 26. mai 

 19 skoledager 

Juni 1.pinsedag 5. juni 
Siste skoledag før sommerferien onsdag 21. 
juni 

 14 skoledager 

Sum Høsthalvåret 
Vårhalvåret 
 
Totalt skoleåret 2016 - 2017 

 84 skoledager 
106 skoledager 
 
190 skoledager 

 
 

 

 

NB! SFO følger skolens planleggingsdager og er da stengt! 
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Fastlege 

 

Alle elever skal ha egen fastlege. Dette har foresatte gitt opplysninger om ved innskrivingen. 

For å ajourføre disse listene kontinuerlig vil vi at navn og telefon til fastlege også settes på 

svarslippen. Gi alltid beskjed til skolen ved bytte av fastlege. 

 

 

KRLE ( Kristendom, religion, livssyn og etikk) 

 

Skolen plikter å opplyse foresatte om muligheten til å frita elevene for enkelte emner i KRLE 

faget. Det er nok med en skriftlig melding til skolen forut for at det skal undervises i det 

enkelte emnet. Meldingen trenger ingen begrunnelse. 

 

Fravær fra undervisningen 

 

Skoleåret utgjør 190 skoledager. Fravær fra undervisningen vil fort gi seg utslag i redusert 

læring. Høyt fravær fra undervisningen er ofte tegn på at noe ikke fungerer som det skal. 

Skolen fører derfor tilsyn med elevenes fravær og foresatte vil bli kontaktet hvis fraværet er 

høyt. Foresatte skal melde fra til skolen hvis en elev er syk utover tre dager. Hvis skolen ikke 

får slik melding, tas det kontakt med foresatte. Ved fravær over 15 dager i løpet av et semester 

vil foresatte bli innkalt til møte.  

 

 

Fotografering, privat transport og bading på tur. 
 

Ved felles aktiviteter og i enkelte andre sammenhenger vil det forekomme at elever blir 

fotografert i skolesituasjonen. Bilder fra slike aktiviteter legges ofte ut på skolens 

hjemmeside, eller elever lager fotomontasjer av bildene.  

Foresatte som vil reservere seg fra slik fotografering, må ta kontakt med skolen! 
 

 

Sagabakken skole vil som regel ordne kollektiv skyss til sine elever ved aktiviteter i skolens 

regi som er knyttet til skolens planer. Det hender imidlertid at det blir behov for at lærere eller 

foresatte transporterer elever i private biler. Det er rektors ansvar å godkjenne denne 

transporten. 

Foresatte som vil reservere seg fra slik transport, må ta kontakt med skolen! 

 

 

Elever på tur til vann ønsker ofte å bade. For at bading skal kunne gjennomføres må skolen 

foreta en risikovurdering av denne aktiviteten. Det skal alltid være voksne med godkjent 

livredningsprøve til stede. 

Foresatte som likevel ikke ønsker at egne barn bader på tur, må ta kontakt med skolen! 
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Leksehjelp og fysisk aktivitet 
 

Leksehjelp 

Klasse/tid Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag 
4. kl     13.15 

         -  14.00 

        I 

klasserommet 

       I 

klasserommet 

        I 

klasserommet 

5 – 7    14.00 

- 14.45 

Klasserom 

Kulturarena  

  Klasserom  

Kulturarena 

Fysisk aktivitet 
5. kl      14.00 

          -  15.00 

        X               

6. kl      13.15 

          -  14.15 

                    X  

7. kl      13.15 

          -  14.15 

         X                  

 

Det er videre fritt å bruke skolens uteareal til aktiviteter etter skoletid. Vi oppfordrer alle 

elever og foresatte til en aktiv fritid i skolens nærmiljø. 
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Svarslipp som returneres til skolen innen tirsdag 30. august! 

 

 

 

 

 

 

 

Elev:………………………………………………….                         Klasse:…….... 

 

 

 

 

Fastlege:……………………….. Telefon til fastlegen:…………………… 

 

 

 

 

Jeg har lest og forstått  skolens informasjonshefte og skolens PALS – hefte. 
 

 

 

 

 

Dato:     /   2016       

 

 

 

 

 ________________________        _______________________    

       Foresattes underskrift        Elevens underskrift 

 


