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I år er det ca. 215 elever og 30 ansatte på Frydenlund skole. På SFO er det ca. 50 elever. I tillegg kommer
det studenter, lærlinger, voksne i arbeidspraksis og i språkpraksis.
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1.

ORGANISERING
ANSATTE PÅ FRYDENLUND SKOLE
1. trinn
Kontaktlærer

Spes.ped.lærer og
timelærer, særskilt
språkopplæring,
tospråklig faglærer

Barneveileder og
lærlinger

Kontaktlærer
Spes.ped.lærer,
timelærer,
tospråklig faglærer

Barneveileder
Rektor
Avdelingsleder
Ass.rektor
Sekretær

2. trinn

3. trinn

4. trinn

Gry Haga
Gøril Øverland

Anne L. Sætre

Andrea U. Prøven
Therese Sandøy

Kine Ludviksen
Elin Nygaard

Kine Ludviksen
Elin Nygaard

Hilde Stenhammer
Renate Berg
Tove Myhrhaug,
Kristin Karstensen (L)
Vilde Solberg
Izat Ahmad-Zai (L)

Trude Hanstad
Thamya Sadic
Hilde Stenhammer
Renate Berg

Kristin Karstensen (L)
Ruben Myrset (L)
Trude Hanstad

5. trinn

6. trinn

7. trinn

NIF (Norsk i en feigrupper)

Terje Olsen
Bjarhild Sæther
Sigvart Lunder
Thamya Sadic

Ann Kristin Nyheim
Ole Kristian Nygård
Joanna Rochon
Anita Mykleby
Thamya Sadic

Astri Ringås
Marius Odden
Joanna Rochon
Kine Ludviksen

Anita Mykleby
Sigvart Lunder

Beate Bergersen/Elin
Nygård
Kjersti Busterud
Kine Ludviksen
Elin Nygaard/Jonas
Bekke

Berit Wahl

SFO – leder

Aril Normann
Vegard Edvardsen

Ann Cecilie Holtmoen
Vilde Solberg
Trude Hanstad
Fabian Skjellestad

Aril Normann

Barneveiledere på
SFO

Monica Norsted

Kine Ludviksen
Ellen Bergh
Izat A.-Zai(L)

Hilde Stenhammer, Ann Cecilie Holtmoen,
Tove Myhrhaug, Joanna Rochon, Thamya
Sadic, Vilde Solberg, Renate Berg, Trude
Hanstad, Izat A.Zai (lærling), Ruben Myrset
(lærling)

TELEFON-NUMMER, MAILADRESSER OG SKOLENS START OG SLUTTID
Monica Norsted (sekretær)
62 43 58 20
monica.norsted@elverum.kommune.no
Oddfrid Stræte(helsesøster)
48 24 84 01
oddfrid.strete@elverum.kommune.no
SFO-basen

47 88 28 30

Rektor Berit Wahl
91 76 38 48
berit.wahl@elverum.kommune.no
assisterende rektor Vegard Edvardsen 93 44 70 66
Vegard.edvardsen@elverum.kommune.no
Avdelingsleder Aril Normann
94 01 81 30
Aril.normann@elverum.kommune.nbo

SKOLENS SENTRALBORD ER BETJENT MELLOM KL. 0730 – 1530
SFO ER ÅPENT MELLOM KL. 0700 – 1700
SKOLEDAGENS START OG SLUTT
1.-3.trinn har 19 und.timer i
uka. Skolen starter kl. 0830
og er ferdig kl. 1345 alle
dager minus fredag. Da
slutter skoledagen kl. 1245.

4. og 5.trinn har 20

6. og 7.trinn har 21 und.timer i uka. På 6. trinn
starter to av dagene kl. 0800 og er ferdig alle
dager kl. 1345.
På 7. trinn starter alle dager kl. 0830 og er ferdig
en dag kl. 1445 og de andre dagene kl. 1345.

und.timer i uka.
Skolendagen
begynner kl. 0830 og
er ferdig kl. 1345.
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2.

FAU OG FORELDREKONTAKTER
FAU – STYRET 2021 – 2022
Tore huseby

NAVN

TELF.NUMMER
454 99 579

E-MAIL ADRESSE
toretryll@gmail.com

Ane B. Bjørnstad
Roger Enger
Lene Brenneng
Marianne M. Bakken

476 08973
932 61 060
976 26 566
414 42 395

anebjoern@gmail.com
post@engerlie.no
lene@dagim.net
Marianne_m_bakken@hotmail.com

MEDLEM
MEDLEM

Jakob Låte
Charlotte Marie N. Suren

970 77 011
976 63 662

jakoblaate@hotmail.com
Charlotte.norstrom@elverum.kommune.no

MEDLEM

Elin Guldbrandsen

918 24 960

Elin.guldbrandsen@nortura.no

LEDER
NESTLEDER
SEKRETÆR
KASSERER
MEDLEM

Nb! Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk med i foreldrerådet (opplæringsloven § 11-4).

KLASSEKONTAKTER 2021-2022
1A
1B
2A

Andreas Kiønigs veg 22
Fjeldsetvegen 13
Sira Thores veg 5
Skogvegen 6A
Damhaugvegen 18
Frydenlundvegen 31A
Gerhard Munthes veg
13A
Maja Traaseth Tveter
Sigurd Nergaards veg 5
Stine Merethe Engen
Marie Hamsunsveg 48
Ane Busterud Bjørnstad Grøndalsbakken 25
Marius Steine Norum
Olaf Aakranns veg 18
Tony Svevad
Rudolf Raschs veg 19

2414
2414
2414
2413
2414
2414
2414

906 09 670
950 29 344
454 99 579
996 45 686
924 31 163
918 60 368
414 42 395

tine.lie@hotmail.com
helenviken@hotmail.com
toretryll@gmail.com
marit_sandli@yahoo.com
m.norbergschulz@gmail.com
anetteopberget@gmail.com
marianne_m_bakken@hotmail.com

2414
2414
2414
2414
2414

951 15 076
990 42 551
476 08 973
465 04 951
477 79 540

maja.t.tveter@gmail.com
stinemengen@hotmail.com
anebjoern@gmail.com
mno@aktiv.no
tony@sikkerikt.com

6A
6B

Jakob Låte
Ine Beate Nesset
Karoline H. Fossum
Ingvild K. Jonsdatter

2413
2414
2413
2414

970 77 011
900 38 986
959 12 858
906 80 803

jakoblaate@hotmail.com
inebeate@hotmail.com
karolinehagen@gmail.com
ingvildjonsdatter@gmail.com

7A
7B

Agnete Jernek
Elin Gulbrandsen

2414
2414

909 96 996 agnethe.jernek@outlook.com
918 24 960 elin.guldbrandsen@nortura.no

2B
3

4
5A
5B

Tine Lie Løkken
Helen Viken Hauge
Tore Huseby
Marit Sandli
Marit N.S Hagen
Anette O. Hagen
Marianne M. Bakken

Kannikvegen 19
Frydenlundvegen 29
Kannikvegen 27
General Helsets veg
27B
Mastmovegen 43A
Gerhard Munthes veg
24
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VARA-REPRESENTANTER 2021-2022
1A Knut Erik Skaret
Guri E. Midtsundstad
1B Kari Brohjem
Lene Brenneng
2A Carina Jursberg
Silje-Mari Paaske
2B Tone Sanderlien
Ellen T. Veiby
3 Hanna Strøm
Zainab Sharifi
4 Mari Østensen Norberg
Henriette Næss
5A Ikke valgt
5B Ikke valgt
6A Nina Irene Stenbakken
6B Runhild Bartnes
7A Ikke valgt
7B Ikke valgt

Olav Nergaards Vei
131
Dagfinn Grønosets Veg
13A
Solvegen 13 A
General Ruges Veg 18
St. Olavs gate 10
Gamle Trysilveg 28A
Kannikvegen 13
Sisikvegen 16
Kannikvegen 23A
Solvegen 27
Mastmovegen 15
Frydenlundvegen 27

2450

412 82 382

knut.erik.skaret@nav.no

2414

930 70 186

gmidtsundstad@gmail.com

2414
2414
2414
2413
2413
2406
2413
2414
2414
2414

938 70 828
976 26 566
459 73 484
921 65 243
450 01 517
957 56 840
986 62 431
486 67 883
918 07 404
934 94 021

karibro86@gmail.com
lene@dagim.net
jursberg@hotmail.com
frkpaaske@gmail.com
tone_halvorsen@hotmail.com
ellenveiby@gmail.com
uglemugle1@hotmail.com

Per Sivles veg 24
Mastmovegen 29

2407
2414

962 38 544
916 74 077

ninajohansenstenbakken@gmail.com
runhildbartnes@hotmail.com
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maristenor@gmail.com
henriette.naess@gmail.com
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3.

3.

SKOLERUTE 2021- 2022
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4.

VÅR VERDIPLATTFORM

SFO PÅ FRYDENLUND SKOLE
-

De voksne er engasjert i elevenes lek og aktivitet ute og inne.
De voksne er tilgjengelige, engasjerte, lyttende og hjelpsomme mot elever og foreldre.
De voksne informerer foreldrene når noe har skjedd med eleven på skole eller i SFO.

ELEVSYN PÅ FRYDENLUND SKOLE
-

alle elever skal bli sett og hørt.
elevene skal møtes med positive forventninger.
alle elever er like mye verdt uavhengig av kulturell, sosial og etnisk bakgrunn.
vi møter elevene med tydelige grenser slik at de opplever en trygg og positiv hverdag.
vi skal gi elevene rosende tilbakemeldinger.

LÆRINGSSYN PÅ FRYDENLUND SKOLE
-

elevene er aktive i egen læring og er orienterte om sitt faglige nivå, sine mål og videre utvikling.
alle lærer på ulike måter, derfor bruker vi ulike undervisningsmetoder og læringsstrategier.
tydelig klasseledelse skaper trygghet og optimal læring
læring er en prosess og konstruktive og tydelige tilbakemeldinger er viktig for videre læring.
læring skjer aktivt hos den enkelt elev. Derfor legger vi til rette for stor elevaktivitet og
egeninnsats både på skolen og i hjemmet.

5. MÅL FOR FRYDENLUND SKOLE
På Frydenlund skal elevene være trygge, de skal trives og vise respekt for hverandre og for voksne. De
skal bli møtt med realistiske faglige forventninger og varme fra voksne på skolen og foreldre/foresatte
etter opplæringsloven §1.1 – hvor det bl.a. står.:

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda
og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring……Opplæringa
skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje
demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og
for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement
og utforskartrong……Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og
krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal
motarbeida
Våre mål er.:
 Nulltoleranse for mobbing.
 Vi hilser på hverandre.
 Turer og fellessamlinger skal være hyggelige for alle barn og voksne.
 Det er rolig og ryddig i garderobene.
 Alle elever opplever motiverende faglige forventninger fra de voksne.
 Lærerne gjennomfører tilpasset opplæring etter opplæringsloven
 Voksne følger opp et felles elevsyn.
 Alle elever opplever å bli hilst personlig på av en lærer hver dag.
 Alle voksne bruker stilletegnet for å få oppmerksomhet og ro
 PALS skal snakkes om og gjennomføres i hvert klasserom.
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«Alle barn
har en gnist
i seg.
Alt vi
trenger er å
tenne den».
Roald Dahl
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Foreldre/foresatte blir informert om aktuelle hendelser på skole og SFO.
Foreldre/foresatte blir godt orientert om elevenes trivsel på skolen og SFO.
Foreldre/foresatte tar ansvar for at barnet møter forbredt med mat og riktig klær.
Foreldre/foresatte tar ansvar for at barnet møter tidsnok til skolestart hver morgen.
Foreldre/foresatte tar med læreren eller ledelsen på skolen hvis de er misfornøyd med noe
Foreldre/foresatt informerer (gjennom appen VISMA) kontaktlærer før kl. 0800 om barnet ikke
kommer på skolen.

6. elevenes trivsel og læringsmiljø på frydenlund skole
FRYDENLUND SKOLE ER EN PALS – SKOLE!
•
•

•

•
•
•
•

•
•

PALS som står for : Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS)
Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige
kompetansemål og positiv atferd – noe som krever at alle voksne har de samme
holdningene til trivsel og læring.
Intensjonen med PALS – modellen er å utvikle og bygge et godt læringsmiljø for alle skolens
elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltakelse gjennom
kunnskap om verdien av fellesskapet og læring.
PALS-programmet bygger spesielt på positive og felles holdninger hos de voksne slik at det
blir etablert en «vi» holdning
Gjennom samarbeid med elevrådet har ansatte laget felles matriser eller regler til
klasserommet, skolegården, spisesituasjonen på SFO og fellessamlinger i gymsalen.
Modellen har også som målsetting å øke de ansattes kompetanse gjennom å utvikle skolen
som en lærende organisasjon.
De ansatte er med på prosesser som skal implimentere forebyggende tiltak som kommer alle
elevene til gode.
Frydenlund skole har tre verdier som er utgangspunktet for reglene i alle matrisene. Det er.: VISE
RESPEKT - VISE ANSVAR - VISE OMSORG

Skolen har informert foreldre/foresatte på foreldremøter etc., men har som mål å
engasjere foreldre/foresatte tydligere.

SKOLENS RESSURSTEAM
Ressursteamet består av lærer, barneveileder og ledere som planlegger, gjennomfører
og følger opp individuelle tiltak til elever som har ulike utfordringer – i samarbeid med
eleven, kontaktlærer og foreldre. En lærer i teamet har utdanning innen psykologisk helse.
Aktuelle foreldre vil bli kontaktet og orientert.
SKOLENS VERDIARBEID
God kvalitet på elevenes skolemiljø er meget viktig i forhol til trivsel og læring, og dette er et
område - sammen med foreldre og elever- vi har mye fokus på.
Gjennom IdittLIv / hjerteroms setter hvert trinn fokus på hvilke verdier vi dette skoleåret skal ha
fokus på. Det betyr at foreldre/foresatte på alle trinn i september velger ut 3 verdier i september
som hjemmene og skolen sammen skal ha fokus på.
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7. SKOLEMILJØ OG MOBBING - §9A
Elevenes trivsel på skolen sikres gjennom lovverket. Dette er en viktig paragraf for
foreldre/foresatte, elever og alle ansatte.
Opplæringsloven §9A - elevenes skolemiljø
 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.
 Alle 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
 Rektor skal få beskjed om mistanker.
 Rektor har ansvaret for å 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.
 Rektor/avd. leder skal informere eleven og foreldre om hva som blir gjort.
 Dette kalles skolens aktivitetsplikt.
 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.

 Er det helt spesielle tilfeller, kan foresatte ta kontakt med fylkesmannen.
8. SKOLENS HJEMMESIDE
Skolens hjemmeside er linket til Elverum kommunes hjemmeside. Direkte link er.:
https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/frydenlund-skole
På klassesidene ligger ukeplaner og skriv som sendes hjem.

9.

foreldres registrering av elevopplysninger og fravær

Vedlikehold av mobilnummerlister til foreldre/foresatte


Foreldre/foresatte kan nå logge seg inn på «Hjemmeweb» i Visma, og bl.a. endre eget og sine barns
mobilnummer og se på barnets fravær.
 Påloggingsadresse http://skole.visma.com/elverum. Her logger man inn med ID-porten (MinID,
Bank-id, Buypass etc).
Ved første innlogging bli foreldre spurt om å gi et generelt samtykke til elektrisk kommunikasjon. For oss er
det viktig at man trykker samtykke slik at vi kan bruke dette programmet.
VISMA inneholder bl.a,.:
- startsiden med sine barns navn i venstre margen, sortert etter skole. Trykker man på aktuell skole
vises barna som går på denne skolen.
- elektronisk samtykke
- epost til skolen
- et elevkort per barn med elevens navn og klasse og informasjon om kontaktlærer og
kontaktlæreropplysninger.
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-

Knapp for å sende melding
Knapp for å melde på /endre/ si opp SFO opphold
Knapp for å registrere samtykke på eleven
Knapp for å registrere søknader om skoleskyss, permisjonssøknad og redusert betaling (SFO)

Hvis barn er borte fra skolen, skal foreldre/foresatte gi beskjed til kontaktlærer via VismaApp før kl. 0830.
Dersom barnet ikke kommer til skolen og foreldre/foresatte ikke har gitt beskjed får barnets foreldre en
SMS om at eleven ikke har kommet på skolen.
Alt fravær skal dokumenteres skriftlig fra foreldre/foresatte. Kontaktlærer noterer i dataprogrammet
VISMA alle elevers tilstedeværelse og/ eller fravær.
- Foreldre/foresatte som har elever som har urovekkende stort fravær blir kontaktet av skolens
ledelse.

10. PERMISJON FRA OPPLÆRINGEN
Opplæringsloven §2-11 permisjon fra den pliktige opplæringa
Foreldre søker om permisjon fra undervisning i skoleportalen - i linken til VISMA.

Permisjon ut over faste ferier og fridager
I opplæringsloven er rektor gitt myndighet til å gi enkeltelever permisjon inntil to uker/10 skoledager.
Kontaktlærer har delegert myndighet til å innvilge to dager med permisjon. Foreldre/foresatte skal søke om
permisjon fra undervisning i VISMA.

11. sfo
SFO har egne aktivitetsplaner som kommer ut ukentlig. Der får foreldre/foresatte orientering om tilbudet
av bl.a. gruppeaktiviteter andre hendelser som skjer disse ukene. Planene bygger på kommunens SFOhandlingsplan.
DAGSRYTMEN PÅ SFO:
0700
SFO åpner.
0700 - 0750
Frokost til elever som ønsker det.
0800 - 0830
Utetid før skolen starter
0830-1245/1345
SKOLE
1345 (fredag kl.
SFO-åpner og barna får mat – når SFO opererer som vanlig.
1245)
1345-1530
1500 - 1700
1700

Frilek, ute. Valgfrie tilrettelagte/læringsstøttende aktiviteter vil også være i dette
tidsrommet etter mat.
Lettmåltid, Ute/innelek. Frukt, knekkebrød o.l.
Barnet hentes innen 17.00

Satsene for påfølgende skoleår 2021/2022 fra 1. august:





100 prosent plass: 3250 kroner (hel plass)
50 prosent plass: 2580 kroner (delt plass)
Dagplass 350 kroner med forbehold om ledig plass
Søskenmoderasjon: 20 prosent

Matpenger er inkludert.
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Leksehjelptilbud: Det gis fratrekk i betalingssatsen ut fra antall timer leksehjelp som gis i SFO-tiden. Fra 1.
august 2021 er fratrekk for leksehjelp kroner 113 pr. måned
Oppsigelse av plass:
Du kan si opp plassen ved SFO i perioden 1. august til og med 31. mars, med én måneds varsel den 30. hver
måned. Etter 1. april kan ikke plassen sies opp.
For å si opp SFO-plassen må du logge inn i Visma Flyt Skole med ID-porten.
Full SFO plass SFO – vedtektene ligger på kommunens hjemmeside:
https://www.elverum.kommune.no/skole/skolefritidsordning
SFO ER STENGT:
 uker i juli, uke 27, 28, 29 og 30.
 Julaften og nyttårsaften.
 Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokka 12.00.
 5 hverdager i løpet av skoleåret som er planleggingstid for personalet. Datoer for dette SFOåret/skoleåret er: 26. november og 28. januar (vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen
i Elverum)

12. RUTINER PÅ SKOLEN
UTDELING AV BURSDAGSINVITASJONER OG BURSDAGSGAVER
Foreldre/foresatte kan dele ut bursdagsinvitasjoner i skoletiden (utenom undervisning) hvis hele gruppa
eller alle jentene / guttene i gruppa blir bedt. Vi foreslår at foreldregruppene blir enig om en maks sum på
bursdagsgaver, for eksempel kr.50.
RETNINGSLINJER FOR TURER OG EKSKURSJONER I ELVERUMSKOLEN
Vedtatt i kommunestyret den 28.02.2018
1) Retningslinjenes virkeområde og grunnlag
Retningslinjene gjelder ved alle turer grupper gjør i tilknytning til skolens virke. Dette kan være ulike turer,
ekskursjoner, leirskoler, studieturer, utenlandsturer og elevutvekslingsturer i regi av skolen.
2. Bemanning, ansvar og tilsyn
Rektor har ansvar for at det på forhånd er avklart hvilket personale som er ansvarlig for turen. Alle turer
skal være i regi av skolen med bemanning fra skolen. Det betyr også at alle turer må avklares med rektor.
2.1 Taushetsplikt
Også foresatte har taushetsplikt i forbindelse med turer i skolens regi, jf. Forvaltningslovens §§13 – 13e.
Foresatte som er med på tur skal skriftlig bekrefte at de er gjort kjent med at taushetsplikten gjelder både
på turen og etter at turen er avsluttet.
2.2 Foresattes rolle på turer i skolens regi.
Det skal i forkant av turer i skolens regi alltid presiseres hva som er foresattes rolle og ansvar på turen.
Dette kan variere etter type tur og graden av voksendeltagelse. Orientering om foresattes taushetsplikt skal
alltid gis i forkant av turprosjektet.
3) Minstenorm for turer/ekskursjoner i Elverumskolen
Alle skoler skal gjennomføre turer og ekskursjoner i tråd med kompetansemålene som er fastsatt i
læreplanverket. Læreplanen beskriver blant annet at alle elever skal, i løpet av mellomtrinnet og
ungdomstrinnet, planlegge og gjennomføre overnattingsturer. Alle turer skal i forkant avklares med rektor.
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OVERNATTINGSTURER
Overnattingsturer som starter på dagtid - i undervisningstiden - regnes som undervisning og da må klassen
ha med en lærer på overnatting. Ettersom dette vil utløse ekstra kostnader blir ikke dette gjennomført.
Unntak er leirskole på 7. trinn.
Turer som starter etter undervisningstid ( på ettermiddagen), og hvor elevene fraktes til skolen dagen
etter( i undervisningstid) - regnes også som undervisning.
GRATIS LEIRSKOLE
Opplæringsloven §2-15 Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring
Elverumskolen har en praksis om gjennomføring av leirskole på barnetrinnet. Dette som svar på
læreplanens kompetansemål om krav til overnattingstur på barnetrinnet.
Definisjonen på leirskole er fastsatt av Utdanningsdirektoratet i rundskriv Udirtilskot-04-2005, pkt 1:
”Med leirskole er heretter meint leirskole eller annan aktivitet med ein varigheit på minst tre overnattingar.
Med ”annen aktivitet” er det her meint eksempelvis ekskursjonar eller turar som er ein del av
grunnopplæring.
Elevene skal, i løpet av sin grunnskoletid, få tilbud om leirskole finansiert av kommunen.
FINANSIERING AV TURER OG EKSKURSJONER______________________________________________
Ved enhver tur og ekskursjon iht. pkt. 1 skal § 2-15 i Opplæringslova legges til grunn.
Denne bestemmelsen er styrende for all aktivitet i regi av grunnskolen i Elverum. Gratisprinsippet sikrer at
alle barn har like muligheter til å delta i alle aktiviteter i grunnskoleopplæringen, uavhengig av foresattes
økonomi.
I praksis betyr det at trinn ikke kan samle inn penger for å finansiere turer etc. Trinn kan derfor ikke samle
inn penger til klassekasser. Det er kun FAU – styret som kan har en konto.
FORSIKRING_________________________________________________________________________
Opplæringsloven § 13-3b
Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring.
Kommunen og fylkeskommunen pliktar å sørgje for ulykkesforsikring for elevane.
Elevene er ikke forsikret for tap eller skade på eiendeler.
ORDENSREGLEMENT___________________________________________________________________
Opplæringsloven §9-A10
Skolens ordensreglement gjelder på turer i skolens regi.
TILBUD OM KJØP AV MELK OG FRUKT
Alle elever og foreldre får tilbud om å kjøpe melk og frukt. Melk kan bestilles hele året på
www.skolelyst.no
LEKSEHJELP 4.-6. TRINN
Leksehjelp er et frivillig tilbud til alle elever på 4.-6.trinn, og det er opp til hver enkelt foreldre/foresatte om
de ønsker å benytte tilbudet. Elever som er på leksehjelp må i tillegg gjøre oppgaver hjemme, for eksempel
leselekser.
KLASSESTØRRELSER, BYTTE AV KONTAKTLÆRERE OG BLANDING AV ELEVGRUPPER
 På Frydenlund skole varierer elevtallet på trinnene noe som påvirker hvor mange kontaktlærere det
er pr. trinn. Det foretas kontaktlærerskifte etter 3. trinn. Begrunnelsen er at det på 5. trinn er nye
kompetansemål, flere og større faglige krav, mer omfattende lærebøker og nasjonale prøver. Det er
en fordel for elever og kontaktlærere at de kjenner hverandre når elevene starter på 5. trinnet.
 Tidspunktet for hvilket klassetrinn dette gjennomføres på kan pga. endringer i
kontaktlærersituasjonen variere. Skolen blander vanligvis elever på nytt etter 3. trinn.
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 Ledelsens offentliggjøring av «lærerkabaler» og evt. «nyeblannede» elevgrupper i månedsskiftet
mai – juni, eller så fort vi har oversikt over alle faktorer som påvirker dette.
SKOLEVEIEN – KJØRING OG HENTING AV ELEVER
Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å la barna gå eller sykle på skolen. Hvis man har behov for å kjøre bil
kan ikke bilen parkere og forlates i rundkjøring ved sykkelparkeringen. I rundkjøringen kan foreldre stanse
og slippe av eleven, men ikke parkere bilen. Elever på 6. trinn er parkeringsvakter om ved rundkjøringa om
morgenen og kan veilede usikre foreldre på parkeringsreglene.
Foreldre/foresatte på 1.-4.trinn som må parkere bilen før skolestart kan parkere på parkeringsplassen på
skrå for skolen - «slakteritomta». Parkeringsbevis hentes hos skolens sekretær. Frydenlund skole har også
5 parkeringsplasser på samme parkeringsplass til disposisjon.
Elever som har mer enn 2 km skolevei på 1.trinn, får gratis skyss. På de øvrige trinn er grensen 4 km.
HELSESØSTER PÅ FRYDENLUND SKOLE
Når foreldre, lærere og ledelse trenger råd og veiledning kan de bl.a. ta kontakt med skolens helsesøster.
Oddfrid Stræte har vanligvis kontortid tre dager i uken fra kl.0830 til 1400. Innenfor disse dagene blir all
vaksinasjon og annen møtevirksomhet plassert. Se oppdatert informasjon på skolenshjemmeside.
SKOLEHELSEMØTER
På dette møtet deltar som regel: elevens foreldre/ foresatte, helsesøster, kontaktlærer, skolens ledelse og
andre instanser ved behov. Temaene dreier seg om elevenes helhetlige hverdag – ikke bare innenfor
skoletiden.
SAMARBEIDSMØTER
Dette er et møte rundt elever som har behov for ekstra støttetiltak/fokus i skolen. På samarbeidsmøtene
deltar som regel elevens foreldre/ foresatte, PPT, kontaktlærer, spes. ped.-veileder, barneveiledere og evt.
faginstanser som har relevans for elevens læringssituasjon.
ANSVARSGRUPPEMØTER
Dette er møter i forhold til elever der målet er å kvalitetssikre elevens totale livssituasjon. På møtene deltar
som regel elevens foreldre/ foresatte, PPT, kontaktlærer, spes.ped.veileder, helsesøster, instanser som har
med eleven å gjøre utenom skoletid, for eksempel støttekontakt, helsevesen, synspedagog eller andre
aktuelle instanser.
SAKKYNDIG RÅD
Dette er et møte i forhold til elever som man vurderer å gi spesialpedagogiske tiltak. På dette møtet deltar
som regel elevens foreldre/ foresatte, PPT, kontaktlærer, spes.ped. -veileder og skolens ledelse. Sakkyndig
råd danner grunnlag for tildeling av spesialpedagogiske tiltak i en sakkyndig vurdering som utarbeides av
PPT. Det skal alltid gjennomføres sakkyndig råd i forhold til elever som allerede har innvilget
spesialpedagogiske tiltak i forbindelse med overgangen til ungdomsskolen.
SAKKYNDIG VURDERING
Sakkyndig vurdering utarbeides av PPT på bakgrunn av de tester, resultater og observasjoner som ble
presentert i sakkyndig råd. I denne vurderingen framgår elevens behov. Den enkelte skole skal i forkant ha
utprøvd ulike tiltak og foretatt avtalte tester før PPT kontaktes.
MINISAMTALER PÅ 1. TRINN
Kontaktlærere på 1. trinn gjennomfører i tillegg til utviklingssamtalene, en samtale i oppstarten av
skoleåret hvor tema er skoleoppstart og deling av informasjon som kan påvirke elevenes opplæring.
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GJENGLEMTE KLÆR – MERKING AV TØY
Hvert år glemmes det igjen klær for mange penger på skolen. Noen få leter og finner igjen tøy, men det
aller meste blir liggende her. Merket tøy legges på elevenes plasser. På slutten av skoleåret blir gjenglemt
tøy kastet eller gitt bort til klassekontakter som vil resirkulere det.
NÅR ELEVER BLIR SYKE PÅ SKOLEN
Det hender at barn blir syke på skolen. Slik forholder vi oss til det:
1. En voksen (lærer, barneveileder eller annen omsorgsperson) tar hånd om eleven.
2. Hjemmet blir underrettet om at eleven er syk og bør hentes.
3. Eleven har tilsyn mens skolen venter på at foresatte skal hentes.
4. Elever blir ikke sendt hjem til tomt hus. Unntak er når foreldre har bestemt at det kan gjøres.
NÅR ELEVER BLIR SKADET
Hvert enkelt tilfelle vurderes. Ved mistanke om større skader kontakter vi sykehuset og en voksen drar dit/
foreldre blir kontaktet og reiser dit– alternativet er å tilkalle ambulanse. Hjemmet blir informert og bedt om
å møte på sykehuset. Ved mistanke om tannskader informeres hjemmet, og foreldre/foresatte kontakter
tannlegen.
Skademelding fylles ut av den voksenpersonen som var i nærheten da skaden oppsto. Hvis barnet har vært
hos lege/tannlege, sender vi skademeldingsskjemaet til Nav med kopi til hjemmet.
OVERGANGEN BARNEHAGE - SKOLE
At skolen får god informasjon om hvert enkelt barn før skolestart, bidrar til at skolen bedre kan legge til
rette for det individuelle læringsløp allerede fra skolestart.
Informasjonen fra barnehagen må ha fokus på hva barnet kan og mestrer, og på hva det kan trenge særskilt
støtte til. Dersom barnehagen skal gi informasjon om enkeltbarn må foreldrene samtykke i dette. Foreldre
har en lovfestet rett og plikt til å ta avgjørelser på vegne av barnet, jf. Barneloven § 30.
I juni legges det opp til besøksdag for barn og foreldre, hvor barna får møte kontaktlærer og rektor, får
innblikk i skolelokalene og treffe fremtidige medelever. Nye 1. klassinger treffer også fadderne sine denne
dagen. Presentasjon og besøk til SFO inkluderes i denne besøksdagen.
OVERGANGEN BARNESKOLE – UNGDOMSSKOLE
For å sikre best mulig overgang for alle elever, starter samarbeidet mellom u- skolen og den enkelte
barneskole like etter jul. På dette tidspunktet gjennomføres alle sakkyndige råd for elever med spesielle
behov. Det er viktig å sikre at alle hensyn tas gjennom informasjonsdeling til u-skolen. Ca. to måneder
senere kommer representanter fra u-skolen (voksne og elever) til den enkelte barneskole og samtaler
bl.a.om:
Informasjon om ungdomsskolen.
Forskjellen mellom barneskolen og ungdomsskolen.
Hvordan gruppene settes sammen og organiseres.
Om vurdering med og uten karakter.
Valg av annet fremmedspråk eller engelsk/norsk fordypning.
Samtale om forventningene til å begynne på ungdomsskolen og de krav som stilles til
elevene.
Foreldre og elever vil på vårparten få mer informasjon fra u –skolen – se egne skriv. Våre 7. klassinger skal
bl.a. besøke u-skolen i juni samtidig som det er foreldremøte.
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SKADER PÅ BRILLER OG PCER
Elverum kommune har valgt å lage egne regler for erstatning av briller og pc’er. Elverum kommune har
valgt å lage erstatningsrutiner rundt briller og pc, da disse er hjelpemidler for mange elever for å oppnå
maksimalt læringsutbytte.
Når det gjelder PCer, gjelder dette PCer som er beskrevet som hjelpemiddel for elever med spesielle behov
og bruken skal være beskrevet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Rutinene for erstatning av pc kan ved
«lærer initiert» aktivitet også gjelde for personlige pc’er, men da skal dette være avklart på forhånd med
kontaktlærer. «Lærer initiert» aktivitet kan være prosjektarbeid, eksamensrettet undervisning, prøver og
tentamen.
For elever som får ødelagt briller eller pc i aktiviteter instruert av skolen gjelder følgende:


Elev/foresatte melder umiddelbart fra til skolen om briller eller pc som er skadd / ødelagt i skoletida.
De skadelidende vil da få presentert rutinene hvis de ikke allerede er kjent.
 Foresatte melder skaden inn til sitt forsikringsselskap eller tar initiativ til utbedring av skade.
 Skolen dekker egenandelen på foreldrenes innbo-, reise- eller annen forsikring. Hvis
forsikringsselskapet ikke dekker skaden, betales ikke egenandel.
Er det økonomisk hensiktsmessig å reparere skaden, dekker skolen hele eller deler av denne
utgiften. Øvre grense for erstatning enten det er forsikringens egenandel eller reparasjon er satt til
2 000,-.
 Skolen må ha forsikringspapirene for den gjeldende saken for å betale ut egenandelen eller
kvittering på utført reparasjon for å få tilbakebetalt pengene.
Briller og PCer som blir ødelagt ved aktivitet ikke instruert av skolen (eks i friminuttene og til og fra skolen)
er ikke skolen ansvarlig for. Dette kan være uhell eller ved forsett av andre. I det siste tilfellet vil det bli en
sak mellom skadevolders foresatte og skadetidenes foresatte hvor det er den som krever erstatning som har
bevisbyrden.
Skadevolders foresatte kan bli erstatningspliktige for inntil 5000 kroner for hver skade jfr Lov om
skadeserstatning § 1.2 nr 2:
«Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som
de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.»

13.

Vår læreplan - FAGFORNYELSEN

HER ER KORT INFO OM OPPBYGNING AV LÆREPLANEN.:
 Overordnet del
 Gjelder både for grunnskole og videregående skole.
 Skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen og samarbeid mellom
skole – hjem.
 De samme fagene som før, med likt timetall.
 Nye og færre kompetansemål.
 Noe endring av verbene i målene: Utforske, reflektere, presentere.
MÅTER Å LÆRE PÅ.:
Vil føre Det er ikke bare viktig hva du lærer, men også hvordan du lærer.
 Dybdelæring er et nytt begrep i læreplanene. Det handler om å lære noe så godt at du forstår
sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner
 Elevene skal også i større grad få påvirke hvordan de lærer. Blant annet hva de lærer i fagene,
hvorfor og hvordan.
 De yngste elevene skal lære mer gjennom å leke og å utforske.
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 til noe endring i arbeidsformer.
3 TVERRFAGLIGE TEMA SOM MAN SKAL FINNE IGJEN I HVERT AV FAGENE OG PÅ TVERS AV FAGENE.
 Folkehelse og livsmestring
 Demokrati og medborgerskap
 Bærekraftig utvikling
GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER SOM INNGÅR I ALLE FAG.:
 Skal inngå i alle fag.
 Skolen skal legge til rette for og støtte elevenes utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene
gjennom hele opplæringsløpet.
 Lesing
 Skriving
 Regning
 Muntlige ferdigheter
 Digitale ferdigheter
 Nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse gjennom hele opplæringsløpet.
HVA VIL DET SI FOR LÆRERE, ELEVER OG FORESATTE







Mer fokus på dybdelæring og tverrfaglighet.
Noen fag med endret innhold.
Arbeidsformer – praktisk, utforskende, variert.
Organisering i klasserommet.
Økt fokus på digitale ferdigheter.
Nye læremidler – både trykte og digitale vurderes.

14. ORDEN OG OPPFØRSELSREGLEMENT
Opplæringsloven §9a-10 ordensreglementet
Deler av skolens reglementet:

VINTER
Skøyter
 1.-7. klasse må ha hjelm.
 Skøytebeskyttere tas på/av i ytterste gangen eller ute.
 Ikke gå på isen uten skøyter
 Det er lov å låne skøyter og akematter i gymtimer. Må legges på plass etter bruk.
Snowboard
 Brukes kun i half-pipen.
 Elevene skal bruke hjelm.
Akebrett
 Akebrett med ratt og meier er ikke tillatt.
Ski
 Ski skal oppbevares ute. Settes opp bak benkene – ikke i ytre gang.
 Skiutstyr kan lånes til gymtimer og uteskole, og settes på plass etter bruk.
Snøballkasting
 Det er lov til å kaste på blink.
Akematter
 Akematter kan brukes i storefri.
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Elever som har tatt ut matter har også ansvar for å ta dem inn.
Inspektører i område 3 har ansvar for å låse opp og låse igjen.

SOMMER
Sykkel
 Sykkelen parkeres på anvist plass og elever kan ikke sykle i skolegården.
 Skolen oppfordrer foreldre/foresatte til ikke å la elevene å sykle til/fra skolen før etter
sykkelprøven – høst 4. trinn.
 Elever oppfordres til å ha på hjelm til skolen. Alle skal ha hjelm på sykkeltur.
 Lek eller unødvendig opphold ved sykkelparkeringen skal unngås.
Rullebrett/sparkesykkel/rulleskøyter
 Lov på avgrenset område.
 Elevene skal bruke hjelm.
Ball-lek
 Ikke balltre i friminuttene – bare i undervisningstimer med voksne tilstede.
 Ballbanene brukes til fotball og håndballspill.
 Det er ikke lov å hente baller på taket.
 Fotballbanen er inndelt til trinn i samarbeid med elevrådet.
VED BRUDD PÅ REGLENE
 Tilsnakk av voksen.
 Leken eller aktiviteten blir stoppet av voksen.
 Klasse eller trinn kan miste retten til fotballbanen eller håndballbanen.
Om morgenen (dette er regler som gjelder utenom korona)
 Elevene kan gå inn med sekk og gå ut etterpå.
 Gangen er ikke oppholdsrom.
 Det er lov å være inne hvis det er kaldere enn -15 grader.
NB! Spesielt for elever på 5.-7.årstrinn: elever kan oppholde seg i garderoben før undervisning når de har
klare avtaler med lærerne om støy og adferd.
MOBILFRI SKOLE
Når en elev kommer til skolens grense må mobilen puttes i sekken eller i en lomme. Der skal den ligge til
skoledagen er over. En elev som har behov for kontakt med mor/far får ringe fra telefonen hos skolens
sekretær eller noen i ledelsen.
VED BRUDD PÅ REGLEN
Hvis en elev ikke overholder denne regelen vil telefonen bli tatt inn og levert tilbake når skoledagen er slutt.
Hele ordensreglementet ligger på skolens hjemmeside.
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