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1 Organisering 
 
Ved oppstart 29. august 2019 er det 182 elever og 27 ansatte på Ydalir skole. Vi har to paralleller på 
1.-3. trinn og en parallell på 4.- 7. trinn. 
 

1.1 Ansatte 
 

Monica Bekkelien Rektor  

Margrethe Skjærbæk Avdelingsleder 1.-3.  

Else Evensen Avdelingsleder SFO  

Mariann Voldmo Holen Skolesekretær  

Janne Thorsteinsen Kontkatlærer 1 

Trond Rølsåsen Kontkatlærer 1 

Sussan Nysveen Kontaktlærer 2 

Rønnaug Tveito Skille Kontaktlærer 2 

Hilde Weseth Kontaktlærer 3 

Line Andersen Kontaktlærer  3 

Lene Uttisrud Stabekk Kontaktlærer 3 

Mona Wik Kontaktlærer 4 

Anette Dancke Eriksen Kontaktlærer 4 

Bjørn Røstbakken Kontaktlærer 4 

Elin Johannessen Kontaktlærer 5 

Joakim Einstulen 
Kristiane Kulterud 

Kontaktlærer 
 

5 

Ingeborg Høistad Kontaktlærer 6 

May Lis Moe Kontaktlærer 6  

Sven Harald Haugstad Kontaktlærer 7 

Linda Skjelbreid Timelærer 7. 

Anne Mari Løchting Timelærer 6. og 7. trinn 

Torunn Ragnhildsløkken Timelærer 1., 2. og 3. trinn 

Vibeke Christensen Leselærer Bibliotek 

Aina Bjøntegaard IKT- lærer 1.-7. trinn 

Bashiir J. Mahamud To pråklig faglærer 1.-7. trinn 

Tone Westbye Barneveileder Skole og SFO 

Berit Næss Kaarfald Barneveileder Skole og SFO 

Silje Engemobakken Barneveileder Skole og SFO 

Eva Anita Solbakken Barneveileder Skole og SFO 

Linda Cecilie Ljunggren Barneveileder Skole og SFO 

Kjell Erik Joten Barneveileder Skole og SFO 

Krzystzof Szostak Barneveileder Musikk og SFO 

Joanna Dominiczak- Rochon Barneveileder Naturfag og SFO 

Gunn Anita Aakervik Barneveileder 6. trinn 

Bjørge Furuheim Barneveileder 4. trinn 

Vigdis Helene Lien Barneveileder 4. trinn 

Tone Børresen Barneveileser Skole og SFO 
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1.2 Kontaktinformasjon 
 
Skolens sentralbord: 94 00 42 98  ydalir.skole@elverum.kommune.no  
Rektor:    41 44 86 75  Monica.Bekkelien@elverum.kommune.no 
Avdelingsleder:  91 69 02 79  Margrethe.Skjerbekk@elverum.kommune.no 
SFO:   94 00 43 16 
 
 

1.3 Start- og slutt-tider 
 
SFO:  0645- 1700 
 
Skolen: 0845- 1400 alle dager. 1. klasse avslutter 1300 på fredager. 
 
 
 

1.4 Skoleruta for 2020/2021:  
Finnes på denne lenken: https://innlandetfylke.no/_f/p1/i8058b99e-10b3-4bab-8ba5-
35345641b627/skolerute-2020-2021-innlandet.pdf  
 
 

1.5 FAU- styret: 
 

Rolle Navn Telefon E-post  

Leder Silje Aunmo 995 16 865 silje.aunmo@gmail.com 

Nestleder Inger Pernille 
Svenkerud 

900 78 503 ipsvenkerud@gmail.com 
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1.6 Klassekontakter:  
 
 
Gammel 

 

  

Klasse Navn Telefon E-post 

1A Børre Karlsen 92019726 karlsen_b@hotmail.com 

1A – vara Gunn Hege Myrvold 45866332  

1B Linda Østli Druglimo 95276891 lindaostli@gmail.com 

1B – vara Hanne Øverby Sund 92405981 hanne_oeverby@hotmail.com 

2A Anne Cecilie Isaksen 476 45 785 ac_vesla@hotmail.com 

2A – vara  Ksenia Nikulina 41385291 kisokn@gmail.com 

2B Linn Rosemary Johannessen 412 80 640 rozemary_@hotmail.com 

2B – vara Therese Lillian Johansen 473 16 364 theresejohansen866@gmail.com 

3A Liv Sjølie 99451691 livsjolie@yahoo.no 

3A – vara Ingeborg Moe 95493733 ingeborg.moe@elverum.kommune.no 

3B Anne Bentzen 95974105 akuttanne@gmail.com 

3B – vara Linda Østli Druglimo 95276891 lindaostli@gmail.com 

4A Morten Kure Gåsvik 99647650 mgasvik@gmail.com 

4A- vara Joachim Ryen Berg 48297970  

4B Ingrid Stengel Myrheim 90574694 ingridstengel@hotmail.com 

4B - Vara Linda Tomassen 93476380 lindatomassen75@gmail.com 

4C Ran Elisabeth Lillegrend 40231781 elisabeth@lillegrend.no 

4C – Vara Emilie Holsten Lindegaard 92237027 tolindeg@hotmail.com 

5. Mette Hokstad 
Inger Pernille Svenkerud 

91569399 
900 78 503 

mettehokstad@gmail.com 
ipsvenkerud@gmail.com 

5. Geir Skramstad 90695007 geirskramstad@online.no 

5. – vara Ingunn Haugsmoen 95057737 ingunn@11rum.com 

5. – vara Mads Helge Kjellaas 90527818 mads.kjellaas@gmail.com 

6. Ida H. Løkken 93691251 idahasle@hotmail.com 

6.  Linda Anita Johansen 40189624 lin.dalys@hotmail.com 

6. - vara Lillian U. Ystrøm 98483078 lillianu@hotmail.com 

6. – vara Bjørn Erik Lilleøkseth  97076191 bjorn.erikl@mail.com 

7. Anja Terjesen 
Ingunn Haugsmoen (FAU) 

91303547 
95057737 

anja.terjesen@elverum.kirken.no 
ingunn@11rum.com 

7. – vara Ann Kristin Andersen 95753230 akandersen72@gmail.com 
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1.7 Elevråd: 
 

Klasse  Representant Vara 

2a Nora Gabriel 

2b Ella Edvard 

3a Matilde Oliver 

3b Jacob Ella 

4a Helena Maria Nathaniel 

4b Adam Mariell 

4c Markus SE Thea Marie 

5 Vilde 
Lars Gunder 

Dina 
Marcus Rene 

6 Jesper 
Monika 

Elias H 
Tuva 

7 Per 
Hennie 

Asma 
Einar 

 
 
 

1.8 Driftstyre: 
Medlemmer i driftstyret: 
Leder: Inger Pernille Svenkerud, FAU 
Nestleder: Tor Kristian Godlien, politisk repr 
Andre medlemmer: Per Midthun, Hennie Andersen Terjesen, Silje Aunmo, Linda Ljunggren, Lene 
Uttisrud Stabekk 
Sekretær: Monica Bekkelien 
 
Driftstyrets møter 2020-2021: 26. otkober, 7. desember, 1. februar, 29. mars og 31. mai. Alle møter 
starter kl 1200. 
 

2 Visma 

Lenke til Visma:  https://skole.visma.com/elverum/Account/Login 

VISMA er et program som foreldre må logge seg inn i.  

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. 

- Knapp for å sende melding 
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- 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) 

 
Det finnes også en Visma- app som alle anbefales å laste ned på telefonen. 
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3 Pedagogisk plattform 
 

Vi skal møte fremtiden med nysgjerrighet og undring 
 
Grunnleggende verdier og prinsipper:  
 
Åpenhet, ærlighet og respekt 
Ansvar – Deltakelse – Mestring  
Helhetlig læring gjennom samarbeid  
Grunnlaget for opplæringen på skolen er:  
 
ET HOLISTISK, SOSIOKULTURELT OG KONSTRUKTIVISTISK LÆRINGSSYN  
Opplæringen på̊ skolen baserer seg på en helhetlig tilnærming til læring; en oppfatning av at ulike 
fagemner henger sammen, og at opplæringen skal speile en sammensatt virkelighet.  
Læring skjer i fellesskap og samhandling, gjennom bruk av språk og deltagelse i sosial praksis. God 
læring skjer ved at elevene selv er aktive i læreprosessene. Med et konstruktivistisk læringssyn 
mener vi at kunnskap ikke mottas passivt, men bygges opp aktivt av det enkelte individ. 
 
ET GODT LÆRINGSMILJØ 
Alle ansatte på skolen har et ansvar for å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende 
læringsmiljø. Forskning viser at fem prinsipper er grunnleggende for å utvikle og opprettholde et 
godt læringsmiljø, som også forebygger mobbing. 
 

- Lærerens og barneveilederens evne til å lede klasser og undervisningsforløp. 
- Positive relasjoner mellom elev og lærer og barneveileder. 
- Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene. 
- Godt samarbeid mellom skole og hjem. 
- God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen. 

  
LEGGE TIL RETTE FOR ELEVMEDVIRKNING 
Med elevmedvirkning forstår vi hvordan elevene medvirker til egen læring og at dette er avgjørende 
for at elevene skal utvikle motivasjon og lyst til å lære.   
 
TILPASSET OPPLÆRING 
Å legge til rette for læring for den enkelte inne i gruppen. 
  
VURDERING FOR LÆRING 
Underveisvurderingen skal være læringsfremmende. 
Det handler mye om elevenes arbeidsmåter og læringsstrategier, og det skal ha FOKUS PÅ LÆRING. 
 
PROFESJONELLE LÆRINGSFELLESKAP  
Alle ansatte samarbeider i seksjoner og i team. Det foregår jevnlig pedagogisk refleksjon over praksis 
i profesjonelle læringsfellesskap både på skolen og med andre skoler i kommunen. 
 
 
De viktigste målene for opplæringen på̊ skolen er at elevene utvikler:  
 

- KREATIV OG KRITISK TENKNING  
Elevene skal utvikle sin kreative og kritiske tenkning basert på et solid faglig grunnlag. Opplæringen 
skal vekke deres nysgjerrighet og undring og stimulere til kreativitet og nyskapende arbeid. Elevene 
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skal få trening i å utvikle og uttrykke egne meninger. De skal lære å bruke ulike læringsstrategier 
samt utvikle bevissthet om sin egen læring og nødvendig digital dannelse.  
 

- ANSVARLIGHET OG UTHOLDENHET  
Elevene skal lære å ta ansvar for eget arbeid og egen læring. De må̊ utvikle selvdisiplin og 
utholdenhet og solidaritet slik at de tar ansvar også̊ for andre.  
 

- SAMARBEIDSEVNER  
Elevene skal bli kjent med sine egne sterke og svake sider i samarbeidssituasjoner. De skal utvikle 
holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å samarbeide godt med andre.  
 

- SAMFUNNSENGASJEMENT OG MILJØBEVISSTHET  
Elevene skal utvikle samfunnsengasjement og evne til refleksjon og skal trene på å gjøre valg i 
samfunnsspørsmål. De skal bli handlekraftige samfunnsborgere som tar klima- og miljøspørsmål på̊ 
alvor.  
 

- IDENTITET OG KULTURFORSTÅELSE  
Elevene skal utvikle en trygg identitet og kjennskap til egen kultur, og de skal bli kjent med og få 
forståelse for andre kulturer. Elevene skal oppleve at visuell kommunikasjon, drama, musikk og 
andre kunstformer har en verdi i seg selv og er viktig for både individ og samfunn. Opplæringen skal 
stimulere det hele mennesket.  
 
De viktigste virkemidlene for å nå̊ disse målene:  
 

- TVERRFAGLIG LÆRING  
Store deler av opplæringen på̊ skolen skjer gjennom varierte tverrfaglige og problembaserte metoder 
som utvikler elevenes ulike kompetanser. Trening av grunnleggende ferdigheter inngår som en 
naturlig del av de tverrfaglige temaene. Skolens sentrale tverrfaglige metoder er prosjekt- og 
temaarbeid, problembasert læring (PBL) og entreprenørskap. Lærerne bruker også pedagogiske spill 
og simuleringer. Lærerne i hvert lærerteam planlegger og gjennomfører ett tverrfaglig læringsforløp 
sammen hver periode. Opplæringen skal være variert og utfordre elevenes ulike forutsetninger i 
læreplanens tverrfaglige temaer.  
 

- SAMARBEID  
Lærerne er organisert i tverrfaglige team og forplikter seg til å samarbeide aktivt med alle sine 
kolleger og med eksterne aktører. Elevene samarbeider i grupper av ulik størrelse. Lærerne 
organiserer elevene i grupper og gir veiledning og oppfølging om samarbeid.  

- ET INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ  
Læringsmiljøet på skolen skal være preget av nære relasjoner mellom elevene og mellom elever og 
lærere. Lærere skal være tydelige ledere og møte elevene med respekt og varme og sette sammen 
elevgrupper slik at elevene blir kjent med hverandre. Pedagogikken som styrer er inkluderende med 
prinsipper som involverer alle elever i læringsprosessene. 
 

- ELEVAKTIVE LÆRINGSMETODER  
Elevene lærer gjennom egen aktivitet. Dette sikres ved at lærerne:  
-  skaper læringssituasjoner der elevene er aktive  
-  stiller tydelige krav til elevene og samtidig sikrer at de opplever mestring  
-  hjelper elevene med å utvikle utholdenhet og selvdisiplin  
-  sikrer at elevene får god vurdering på sine arbeider, både fra lærerne og fra medelever  
-  viser elevene tillit og lar dem få stadig økende innflytelse over egen læring  
-  samarbeider nært med foreldrene slik at elevene opplever forventning og støtte  
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- ESTETISK OG PRAKTISK PROFIL  

Opplæringen skal være preget av estetiske uttrykk og praktisk anvendelse av fagene, både i enkeltfag 
og i tverrfaglige arbeider. Det skal være en sammenheng mellom de estetiske fagene og det 
tverrfaglige arbeidet. Klassene utvikler og presenterer produkter, forestillinger, utstillinger o.a. for 
foreldre eller andre i nærmiljøet flere ganger pr. år.  
 

Målet for opplæringen er å utvikle elevenes kompetanse. Kompetanse innebærer  kunnskap, 
ferdigheter, forståelse og holdninger. 

 
Denne plattformen er skolens vektlegging og tolkning av vårt oppdrag som skole. Personalet ved 
skolen er forpliktet til å arbeide etter denne plattformen. 
 
Vi begrunner vår praksis med: 

- Nasjonale styringsdokumenter 
- Lokale styringssignaler, handlingsplaner og minimumsstandarder 
- Forskning og teori 
- Pedagogisk skjønn 
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4 Elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø, Kap 9A i 
Opplæringsloven 

 
Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene 
trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte 
for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte. 

Retten til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven § 9 A-2 er individuell, og det er elevens 
egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. 

At skolemiljøet skal være trygt betyr blant annet at elevene ikke skal komme til skade og at elevene 
skal føle at skolen er et trygt sted å være. Trygghet handler også om å vite at skolen tar tak hvis noe 
skjer. Hvis skolemiljøet er trygt, men ikke godt, skal skolen også handle. 

I saker som gjelder skolemiljøet har skolen og skoleeier en plikt til å handle i henhold til 
aktivitetsplikten i opplæringslovens § 9 A-4 og § 9 A-5, slik at elevens rett til et trygt og godt 
skolemiljø blir oppfylt. Eleven/foreldrene kan melde saken til fylkesmannen etter opplæringslovens § 
9 A-6, som fatter enkeltvedtak i første instans. Utdanningsdirektoratet er klageinstans for 
fylkesmannens vedtak.  

Skolen har også en plikt til å jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og 
tryggheten til elevene, jf. oppll. § 9 A-3 andre ledd. 

Skolene har plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter etter opplæringsloven 
kapittel 9 A og om skolenes aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til fylkesmannen, jf. 
opplæringslovens § 9 A-9. Elevene og foreldrene skal få nok informasjon til å kunne vurdere om 
elevens rettigheter er oppfylt og hvordan de kan gå fram for å sikre at elevenes rettigheter oppfylles. 
Skolene forutsettes å gi informasjonen til elever og foreldre i egnet form og på egnede tidspunkter, 
slik at formålet med informasjonsplikten blir oppfylt, det kan for eksempel være riktig å gi 
informasjon flere ganger i året, i konkrete situasjoner og ved henvendelser om at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø. 

Informasjonen skal være tilgjengelig for alle mottakerne. Informasjonen skal være forståelig, og det 
kan være nødvendig med tolk. Skolene kan for eksempel gi informasjonen på foreldremøter, i 
klassen, på skolens nettsted, gjennom læringsplattformer og/eller på e-post, men må i alle tilfeller 
sikre at informasjonen når alle den er ment å nå.  

Aktivitetsplikten 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre 
elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter opplæringslovens § 9 A-4. Formålet med 
aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på 
skolen. 

Skolens aktivitetsplikt er delt i fem delplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, 
gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et 
trygt og godt skolemiljø. 
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Aktivitetsplikten innebærer også at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette gjøres ved at 
involverte elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. 
Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. 

Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. opplæringslovens § 9 A-5. 
Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på 
skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal 
vedkommende straks varsle rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier 
varsles direkte av den som fikk mistanke om eller kjennskap til krenkelsen. 

 


