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”Føttene i verdensarven,
hodet i framtida!”

SNART SKOLESTART!

www.rjukanbs.no



Til høsten er det ditt barn sin tur til å
starte ved Rjukan Barneskole.

I dette hefte følger informasjon om  hva
som vil skje frem til skolestart og hvilket
tilbud som venter når elevene starter.

Visjonen til Rjukan barneskole er ”føttene
i verdensarven, hodet i framtida ”. Vi er en
skole som jobber med å fornye oss for å
møte fremtiden,  samtidig som vi knytter
bånd til vår lokale historie. Skolen jobber
etter Olweus-programmet, et systematisk
arbeid mot mobbing i skolen. Vi vet at
positive læringsmiljø er preget av trivsel,

inkludering, ansvar og respekt. Det er
skolens ansvar i samarbeid med
foreldrene å utdanne barna til å bli
gode samfunnsborgere.

Når elevene starter i førsteklasse får
de utdelt sekker fra Trygg Trafikk. Vi
vil at alle elever skal bruke  disse det
første skoleåret. Da er det er lett å se
hvem som går i førsteklasse og
trafikanter blir oppmerksomme på de
minste elevene.

Vi gleder oss til å få nye elever!



Vi fortsetter fremover, åpner

nye dører og gjør nye ting fordi

vi er nysgjerrige, og

nysgjerrighet leder oss på nye

veier.

RUTINER

● Skolen mottar hver høst
informasjon fra barnehager og
helsestasjonen informasjon om
hvilke barn som skal starte på
skolen neste skoleår.

● Skolen sender så ut et brev til
alle foresatte om at elevene må
skrives inn elektronisk via skolens
eller kommunens hjemmeside.

● Skolen og barnehagene tar
kontakt med hverandre og
utveksler informasjon slik at
elever blir ivaretatt i
overgangsfasen.

● Barnehagene vil i løpet av det
siste året i barnehagen besøke
hverandre, for å bli kjent med
barna på tvers.

RETTEN TIL Å GÅ PÅ EN SKOLE

Alle barn og unge har rett og plikt til å gå på en skole fra det året de fyller 6 år og ut tiende klasse. De har
rett til slik opplæring gjennom den offentlige grunnskole, eller foresatte kan ivareta opplæringen selv.
Foresatte kan straffes med bøter dersom et barn holdes borte fra den pliktige opplæringen. Barneloven
understreker at det er foreldrenes ansvar å sørge for at barna får opplæring.

● Barnehagene oppsøker også skolen
og SFO for besøk.

● I februar inviteres foreldre og
elever til innskrivingsdag på
kvelden.

● Det er skolen som setter sammen
klasselistene etter alle er
innskrevet. Individuelle hensyn kan
bli gjort i samråd med barnehage.

● Det er viktig at barnehagene
overfører nødvendig informasjon til
skolen, til det beste for barnet og i
samarbeid med foresatte. Derfor
har vi alltid overgangsmøte med
lærere og barnehageansatte før
skolestart. Egne overgangsskjemaer
brukes.

● Førskoledag arrangeres i mai.

SKOLESTART



FORELDREMØTER
Skolen har foreldremøter minst to ganger i
året. Det er foreldrerepresentantene
sammen med kontaktlærer som planlegger
temaer og gir informasjon som gjelder hele
elevgruppen. Vi pleier å holde et
foreldremøte på 1.trinn kort tid etter
skolestart (helst første uka).

UTVIKLINGSSAMTALER
Alle foresatte  har rett til en strukturert
samtale med lærer, minst to ganger året.
Her skal det informeres de foresatte om
elevens utvikling og skal avsluttes med
hvordan hjem og skole kan støtte oppunder

elevens videre læringsarbeid. Det er
viktig at foreldre og lærere sammen
støtter oppunder elevens læringsmiljø.

FORELDRERÅD/FAU
Alle foresatte med barn på skolen er
medlemmer av foreldrerådet. Dette skal
bidra til å ivareta foresattes interesser
og at foreldrene medvirkende i arbeidet
rundt et godt skolemiljø. Ved skolestart
velges to representanter fra foreldrene
til å sitte i arbeidsutvalget FAU. De
behandler saker på vegne av
foreldrerådet.

SAMARBEID



Konstituert rektor: Arne Persson
Sosiallærer: Lisbeth Myhre
Spes.ped koordinator: Laila Torgersen
SFO-leder: Ajdin Pasovic

Inspektør: Jorunn Øverland

ANDRE ANSATTE MAN KAN HENVENDE SEG TIL:

FORELDREKONTAKTER
Det velges en foreldrekontakt per klasse
og en vara for denne foreldrekontakten.
Skolen tilbyr hver høst et kurs for nye
foreldrekontakter der man gjennomgår
oppgavene disse har. På skolens
hjemmeside under FAU, finner dere
informasjon om dette.

SKOLEMILJØUTVALG
Representanter fra elevrådet,
foreldrerådet, ansatte, skoleledelse og
skoleier sitter i skolemiljøutvalget.
Elever og foresatte skal være i flertall i
dette utvalget. De har rett til å uttale
seg i alle saker som gjelder skolemiljøet
og er med på å fatte en del
bestemmelser som skal gjelde for skolen.

ELEVRÅDET
Det skal velges en elevrådsrepresentant
og en vara fra hver klasse til å sitte i
elevrådet. De drøfter saker som eleven
er opptatt av og bør få uttale seg om.
Førsteklasse deltar med representanter
fra etter jul.

SKOLE-SFO-HJEM KONTAKT
Det er viktig med god informasjonsflyt
mellom hjem og skole. Til dette brukes
skolens SMS-varsling eller meldingsbok .
Det er viktig at vi til en hver tid får
beskjed dersom det skjer endringer i den
avtalen man har med SFO. Sender dere
SMS må vi ha beskjedene fra morgenen
av. Ved spørsmål kontakt SFO på tlf
41700400 eller sende mail til SFO-leder.
Se hjemmeside for kontaktinformajon.



God overgang barnehage - skole

Fokus på lesing og språkstimulering

Fokus på sosiale ferdigheter

Leksehjelp

Jul til jul lærer

Faddere

“Alle barn har
gnist i seg. Alt
vi trenger er å
tenne den.”
 - Roald Dahl



● Kan ikke barna knyte l issene selv, bør de
ikke ha sko med lisser.

● De bør ha lært å gå på do på egenhånd
● Kle på seg selv
● Pakke sekk, spise matpakke og andre

slike praktiske ting
Å føle mestring gir trygghet!

1

Dersom foreldrene opplever at barnet
mistrives eller er utrygg på skolen må de
snarest ta det opp med læreren, og ikke
bare vente å se. Tar man tak i t ing raskt er
det ofte ikke så mye som skal t i l .  Det er
verre å snu mønster som har satt seg.
Gjør barnet trygg på at skolen er et godt
sted å være.

2

Ha realistiske forventninger. Selv om det
er bra at barnet gleder seg ti l  å begynne
på skolen, kan det være lurt å forberede
det på at det ikke nødvendigvis kommer
til å være hysterisk morsomt hele tiden.
Noen barn kan lese når de starter, noen
lærer det raskt og andre må bruke l itt
mere tid. Det å lære er arbeid som
krever innsats.

3

Når barna starter på skolen er dette en
veldig annerledes hverdag enn den de
har vært vant til i barnehagen. Det betyr
at barna i større grad må ta ansvar for
egne oppgaver. Å begynne på skolen kan
være utrygt for noen barn. Som foreldre
er det derfor viktig å være oppmerksom
på dette og gjøre noen tiltak i forkant

SKOLEDAGEN
Elevene skal i løpet av et skoleår ha
190 dager. Oversikt over ferie- og
fridager finner dere i skoleruta.
Skoleruta ligger på skolens
hjemmeside.
Skolestart: kl 08.10. Dere får utdelt
en timeplan når elevene starter på
skolen Elever som har behov for
tilsyn utover dette, kan benytte SFO.

SFO
Åpningstider: kl 07.00-16.30. Dette
er et tilbud for elever på 1.-4.trinn.
Påmelding til SFO gjøres elektronisk
på skolen eller kommunens
hjemmeside. Beskjeder angående
oppholdstid, henting eller l ignende
skrives på SMS eller i beskjedbok.
Hver morgen går læreren igjennom
beskjedbøkene til elevene.

PERMISJON
Etter lov kan rektor innvilge
permisjon inntil 2 uker (10
skoledager). Ved søknad om
permisjon fra undervisning skal dere
bruke elektronisk søknadsskjema som
dere finner på hjemmesiden. Søk i
god tid (helst minst en måned i
forveien). Kortere fravær som for
eksempel lege- eller tannlegetimer,
eller inntil en dag gir man beskjed om
til lærer i meldingsbok eller på SMS.

BUSS (SKYSS)
Elever som skal starte i førsteklasse
og bor ovenfor Glade Hjørnet eller
nedenfor Øverland barnehage, får
automatisk skyss og trenger ikke
søke, men vi ønsker en tilbakemelding
om de skal benytte tilbudet. Kontakt
kontoret for å få busskort på tlf
35082770.  Elever som bor mellom
disse grensene må søke på
elektronisk skjema. Dette finner dere
på hjemmesiden.

MELK/FRUKT



Hvis det er noe annet dere lurer på, ta kontakt på epost eller
telefon!
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Følgende informasjon finner du mer om på skolens hjemmeside:

● Skoles planer

● Kontaktinfo

● Søknadsskjema

● Ukeplaner

● Elevenes skolemiljø

● FAU

● Varslingsknapp

● Kalender med hendelser

● SFO-informasjon

● Buss

● Melk og frukt

Osv..
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