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Røttene i verdensarven,
hodet i framtida!

INFORMASJONS-
HEFTE



VELKOMMEN TIL
ET NYTT SKOLEÅR

Denne høsten har vi ansatt tre nyutdannede
lærere. Vi har nå full dekning av kvalifiserte
lærere som jobber ved skolen vår.

To av våre ansatte vil denne høsten ta
etterutdanning i norsk og norsk som
andrespråk. Disse vil derfor jobbe noe
redusert.

Forrige skoleår var spesielt, med
nedstenging av skolen og strenge
smittevernstiltak. Vi åpner skolen til høsten
på gult nivå, noe som betyr at hele
skoleklasser kan være samlet og at alle
elever skal få et fulltidstilbud på skolen.
Skolegården vil fortsatt være delt opp for å
hindre at klasser blander seg. Vi skal fortsatt
unngå store samlinger.
Vi har forståelse for at mange barn synes det
er trist at de ikke kan leke sammen på tvers
av trinn, men skolen følger veilederen FHI
har laget til utdanningsdirektoratet. Denne
må vi forholde oss til, selv om vi vet at
mange barn treffes på tvers i andre
sammenhenger.  For å ivareta smittevernet
er vi opptatt av: At ingen barn skal møte
syke på skolen eller SFO, at barna vasker
hender før de kommer på skolen og at
håndhygiene og renhold er viktig på skolen.
Har barnet vært i utlandet (røde land) skal
du følge regler for karantene før  du sender
det på skolen.

På SFO vil 2.trinn og 3.-4.trinn ha baser
nede, og 1.trinn oppe i klasserommet. Det
vil bli rullering på aktiviteter og vi kommer til
å bruke uteområdet og hallen mye på
ettermiddagstid. Vi er opptatt av å lage et
godt og meningsfullt tilbud, på tross av
restriksjonene vi har i forhold til smittevern.
Frem til 1.september trenger barna som går
på SFO to nister, men etter dette starter vi
mest sannsynlig opp med matservering igjen.
Dere vil da trekkes matpenger på faktura
som tidligere.

Vi har fått et fantastisk flott uteområde.
Teknisk har gjort en stor jobb med
drenering rundt skolen og fått på ny masse
i lia på småskoleområdet. Den store sklia
er flyttet og det gjør at vi får en stor og fin
akebakke der til vinteren. De nye
lekestativene vi har jobbet så hardt for å få
er endelig på plass. Dette tror vi blir
populært for både små og store elever.

Vi ønsker fortsatt å utvikle skolen og
skolens områder. Mye skjedde i
Blindtarmen i fjor og her har vi  mange nye
spennede tanker. Elevrådet sendte en
søknad til kommunen om penger til å sette
opp en mer permanent lavvo bygget i tre.
Vi har fått klarsignal fra planavdelingen på
dette, men kommunen hadde ikke midler
å avsette. Derfor er vi nå i en prosess
sammen med FAU og elevrådet for å se på
muligheten for å søke støtte andre steder.
Vi har budsjettert kostnadene til ca
150000kr og håper å få støtte slik at vi kan
komme raskt i gang med dette.

Vi ser fram til et godt samarbeide med
foresatte,
elever og ansatte. Ta gjerne kontakt
dersom dere
har behov for det.

Hilsen  Jorunn Øverland (rektor)
og  Anette Brekke (avdelingsleder)



SKOLERUTA OG
SKOLEDAGEN

Før skoletid Etter skoletid

07:40 fra Dale Bakhus 13:05 mot Dale Bakhus og Våer på tirsdag,
torsdag og fredag

07:40 fra Våer 13:25 mot Dale Bakhus mandag og onsdag

13:35 mot Krosso (Våer ved behov)

14:05 mot Dale Bakhus og Våer

15.35 mot Dale Bakhus og Våer

BUSSTIDER

SKOLEDAGEN

SKOLERUTA 2020-2021
AUGUST
Planleggingsdager 12.-
14.august. Skole+SFO stengt.
Første skoledag: 17.august

OKTOBER
Høstferie uke 41

NOVEMBER
20.november er det
planleggingsdag. Skole+ SFO
stengt

DESEMBER
Siste dag før jul er fredag
22.desember.

JANUAR
Første skoledag etter jul er
mandag 4.januar

FEBRUAR
Vinterferie, uke 8

MARS
12.mars er det
planleggingsdag. Skole+ SFO
stengt

MARS/APRIL
Påskeferie fra 29.mars- til og
med 05.april

MAI
13.mai Kr.himmelfartsdag
14.mai
Offentlig fridag, fredag 17.mai
24.mai 2.pinsedag

JUNI
18.juni siste skoledag

GRATIS SKOLESKYSS
Elever på 1. trinn med 2 km.
skolevei og elever 2. – 7. trinn
med 4 km. skolevei eller mer, får
automatisk fri skyss og trenger
ikke søke. Dersom du vil søke for
elever innefor disse grensene, må
du bruke skolens elektroniske
søknadskjema for buss. Se
venstremenyen på hjemmesiden.

1.økt:
Friminutt: 09.40-09.55
2.økt: 09.55-10.55
Matpause: 10.55-11.25
Friminutt: 11.25-11.55
3.økt: 11.55-12.55
4.økt: 12.55-13.55

1.økt:
Friminutt: 09.10-09.35
2.økt: 09.55-10.55
Matpause: 10.55-11.25
Friminutt: 11.25-11.55
3.økt: 11.55-12.55
4.økt: 12.55-13.55

I mellom 3.og 4.økt gjennomfører lærerne selv avbrekk og fysisk aktivitet for å
skape variasjon i undervisningen. Mandag og onsdag slutter alle elever 12.55.
Leksehjelp på 4,.-7.trinn kl. 12.55-13.55 på mandager.



VÅRE
ANSATTE

På hjemmesiden finner du e-post og telefonnummer til alle ansatte!

ADMINISTRASJONEN VED SKOLEN

LÆRERE OG ASSISTENTER

Kontaktlærer Ingunn Hovinbøle

Kontaktlærer Gro Pedersen

lærer Elene Jensen

Lærer (tidlig innsats) Lisbeth Myhre

Fagarbeider Ann Karin S. Vaa

Kontaktlærer Siv Iversen

Kontaktlærer Synnøve Ørnes

Kontaktlærer Heidi Billing

Kontaktlærer Kjersti S. Johansen

Spes.ped.lærer Jeanette Martinsen

Lærer (tidlig innsats) Lisbeth Myhre

Fagarbeider Synnøve Olsen og Christina Fjelldal (lærling)

Rektor Jorunn Øverland Tlf: 91132188

Avdelingsleder Anette Brekke Tlf: 90817644

SFO-leder Ajdin Pasovic Tlf: 90918900

Sekretær Grethe V. Hansen Tlf. 41700398

Sosiallærer/elevråd Lisbeth Myhre Tlf.  97026582

1.TRINN

2.TRINN

Ring skolen:

41700398

Ring SFO:

41700400



3.TRINN

4.TRINN

5.TRINN

6.TRINN

Kontaktlæret  Janet Ausland

Kontaktlærer  Elin Knutsen

Kontaktlærer  Manuela Malbasic

Spes.ped.lærer          Sigrunn Luraas

Gymlærer      Ajdin Pasovic

Fagarbeider Aina Skaret og Marit Nørstebø

Kontaktlærer  Silje Lindskog

Spes.ped. Lærer  Jeanette Martinsen

Lærer (matte,krle)  Guro Reiten

Gymlærer     Fredrik Forfang

Lærer       Trine B. Mathisen

Fagarbeider June Nesheim, Monica Svensen

Kontaktlærer        Ann Marica Sollid

Kontaktlærer    Randi Nagelsaker

Lærer       Guro Reiten

Lærer engelsk    Fredrik Forfang

Lærer (Gym)    Ann Marica og Ajdin

Fagarbeider     Jorån Elnes

Kontaktlærer  Snorre Nevervei

Kontaktlærer  Ingunn Svaland

Spes.ped lærer  Laila Torgersen

Lærer mat og helse  Mariann S. Nylend

Lærer (gym, engelsk)  Fredrik Forfang

Lærer (matte, spes.ped) Åse Sando

Lærer (samfunnsfag)  Eli Sørli

Fagarbeider  Monica Svensen

På hjemmesiden finner du e-post og telefonnummer til alle ansatte!



ANDRE FUNKSJONER

7.TRINN

Kontaktlærer Monica T. Haug

Kontaktlærer   Kristen Andre Olsen

Lærer (norsk/gym)  Trine B. Mathisen

Lærer (engelsk)   Christian Sør-Reime

Lærer (matte, krle) Mariann Nylend Skaret

Fagarbeider: Jorån Elnes er med i K&H som hjelp
fredager

På hjemmesiden finner du e-post og telefonnummer til alle ansatte!

IKT-ansvar pedagogisk   Ann Marica Sollid

Elevrådsleder     Lisbeth Myhre

Tidlig innsats lærer 5-7  Laila Torgersen

Tidlig innsats lærer 1-4  Lisbeth Myhre og
         Sigrunn Luraas

Tillitsvalgt Utd.forbundet  Kristen- Andre Olsen

Tillitsvalgt Fagforbundet  Jorån Elnes

Svømming 3.-4. trinn   Ingunn Hovinbøle

Svømming 2.trinn    Ajdin Pasovic

Svømming 5.-7.trinn   Fredrik Forfang

HELSESØSTER

Elisabeth Scott Delos
Santos og Louise

Sørensen er
helsesøstre ved

skolen.
Det er bare å

kontakte de ved
behov.



Her finner du en praktisk informasjon det kan være greit å

kjenne til. Vi minner om at du på hjemmesiden kan finne mer

utfyllende informasjon om mange av disse punktene.

INFORMASJON TILFORESATTE

FROKOST, NISTE OG MELK
Vi forventer at alle barn spiser frokost og tar med
matpakke på skolen. Dette er av stor betydning
for barnas konsentrasjon og læring. Dere bestiller,
melk, juice og yoghurt på
www.skolelyst.no

LEKER, KLÆR OG SKO
Vi ønsker ikke at barna tar med private leker uten
samtykke fra lærer. Dette gjelder SFO også.
Merk klær, sko og andre eiendeler. Elever mister
klær eller elever tar feil klær, fordi de ikke er
merket.

SYKLING TIL SKOLEN
Alle elever som skal sykle til skolen må ha hjelm.
Sykling skjer på foresattes ansvar.

MELDINGER TIL SKOLEN
Bruk Transponder Meldingsbok app’en.
Beskjeder av mer personlig/sensitiv art bør
komme i eget brev eller
ringes om. Meldinger og beskjeder til SFO må
komme før kl 12:00. Etter dette må dere ringe.

UTVIKLINGSSAMTALER
Alle foresatte og elever har rett på minst to
samtaler i løpet av skoleåret hvor de skal få en
vurdering av faglig og sosial kompetanse.

PERMISJONER - FERIE
Permisjon inntil en dag gis av kontaktlærer.
Permisjon over en dag må søkes elektronisk via
hjemmesiden. Systemet gjør at det dessverre kan
ta litt tid å få svar. Gi derfor beskjed til lærer om
at dere har søkt permisjon. Permisjoner på inntil
10 skoledager sammen-hengende, innvilges av
rektor.

FRAVÆR
Vi ønsker at alle foresatte ALLTID ringer eller
sender melding i skolens digitale løsning om
fravær på elever før skolen starter. Noen elever
har spes.ped. ressurser som kan omdisponeres
dersom eleven ikke er her. Gi derfor beskjed så
tidlig som mulig. Kontoret er bemannet fra kl
07:30.

VI BYGGER ET LAG RUNDT ELEVEN
Skolen legger til rette for at tverrfaglig
kompetanse kommer tettere på elevene våre.
Dette gjør vi ved å organisere skolens samarbeid
med skolehelsetjenesten, PP-tjenesten,
fysioterapitjenesten i et tverrfaglig Tidlig
innsatsteam. Vi møtes 1 gang i måneden.
Barneverntjenesten møter ved behov. Her kan
skolen, trinn/team, kontaktlærer eller lærere
drøfter systemsaker som omhandler skolens
faglige resultater, elevenes skolemiljø eller
læringsmiljø. Skolen og foreldrene har også
mulighet til å drøfte enkeltsaker. Da innhentes
det et samtykke til tverrfaglig samarbeid fra
foreldrene.



FLYTTING/ADRESSE- ENDRING
Skolen må få beskjed umiddeltbart når elever
eller foresatte bytter adresser, arbeidsplass, får
nytt telefonnummer osv. Dersom elever skal
flytte, må vi få opplysninger så tidlig som mulig,
slik at vi får laget og sendt flyttemelding til ny
skole.

ERSTATNINGSANSVAR
Elever er erstatningspliktige for ødeleggelser på
andre elevers-, ansattes- og skolens eiendom.
Vi ber spesielt om at elever ikke tar med melk
hjem. Kartongene går ofte i stykker og ødeleg-
ger bøkene i sekken. Medbrakt drikke må være
i flasker med god skrukork. Dersom bøker blir
ødelagt av uhell med drikke eller liknende, er
eleven erstatningspliktig. Elever med IPAD
følger egne retningslinjer for erstatning. Dette
underskrives av elevene når de mottar IPAD.

ETTER SKOLETID
Frivillig tilbud fra 13.15-16.00 på mandager på
MOT-kafeen. Her kan barna fra 5.-7.trinn
spille, prate, være sosiale, gjøre lekser og spise.
Mulig tiludet blir noe endret høsten 2020
grunnet koronasituasjonen.

LEKSEHJELP OG STØTTE I SKOLEARBEIDET
Det tilbys leksehjelp for elever fra 1.-7trinn.
På 1.-3.trinn er dette lagt inn i timeplanen og på
4.-7.trinn er leksehjelpen valgfri.
Her kan elevene kan gjøre sine ordinære lekser.
Leselekser må gjøres hjemme, da lærer ikke har
mulighet for å høre hvert enkelt barn.Selv om
barna går på leksehjelp vet vi at fore-
sattes interesse for barnas skolegang er en
viktig faktor for god læring. Vi anbefaler alle
foresatte å sette av tid til å snakke om skoleda-
gen, lese med og for barnet, og vise interesse
for det eleven forteller eller arbeider med.

SFO-PLASS

Du kan melde inn barnet på SFO eller velge å si
opp plassen, ved å bruke det elektroniske
søknadsskjemaet som ligger på skolens
hjemmeside. Ferier meldes på via egne påmeld-
ingslapper



SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SFO
SFO-tilbudet ved skolen kalles TUA. Her myldrer det av barn hvor

“frilek” og barnas interesser danner grunnlaget for all aktivitet. Det

foregår derfor mange ulike aktiviteter. Vi er ute og aker, går på ski,

lager snømenn, spiller ballspill, leker med frisbee, er inne å syr, teg-

ner, maler, spiller spill og bygger med lego - alt på en gang. I tillegg

ar vi en rekke organiserte aktiviteter, etter ønske fra barna.

På grunn av smittevernstiltakene har vi måttet organisere oss

trinnvis på SFO, med egne baser. Noen aktiviteter kan vi ikke

gjennomføre på grunn av fare for smitte, men vi forsøker å være

kreative og få til varierte aktiviteter ute og inne. Foresatte må

fortsatt hente ute eller gjøre avtaler med SFO ved behov for å inn i

barnas garderober.  Vi jobber for å kunne starte å servere mat igjen

organisere matservering som brødmåltid, kornprodukter og

varmmat. Inntil dette er på plass må barna ha med niste til både

skole og SFO.
Kommunikasjon foregår stort sett gjennom Transponder, men ring

oss også gjerne. Vi ønsker Transponderbeskjeder før kl 12:00, slik

at vi sikrer at de blir sett. Etter dette må dere ringe.

Vi har stort sett alltid tid til å snakke med deg når du henter barnet.

Påmelding til ferier skjer via egne påmeldingslapper med

tidsfrist. Det er viktig at dere svarer på disse,

slik at vi kan bemanne SFO riktig i feriene. Elever som det ikke er

besvart for regner vi som ikke påmeldt i ferien.

07.00 til 16.30 hver dag41700400E-post:

ajdin.pasovic@tinn.kommune.no



KORONA OG
SKOLEN

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene
med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene
for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi
på skolen skal følge.

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som
jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil
vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

• Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
• Vask hender før dere kommer på skolen.
• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må
unngå håndhilsning og klemming.

Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud
på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser
fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store
samlinger.

Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi
begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene
møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil
være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport
for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er
ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om
dette er et krav for andre reisende.

Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde
god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere
om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til
alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen :-)



���
Å vise hensyn og respekt fo

r andre.

Banning, slåssing og forstyrrelser er å

vise manglende respekt og hensyn.

���
Å bidra til a

t undervisningen blir b
est

mulig ved å møte presis og godt

forberedt til
 tim

er og avtaler.

���
Å holde arbeidsro i tim

ene og vise

respekt fo
r undervisningen.

���
Å opptre slik at in

gen følger seg utsatt

for m
obbing, ra

sistiske utsagn og

handlinger, sjikane på grunn av religion

eller liv
ssyn eller seksuell tr

akassering, jf

definisjoner i O
lweusprogrammet.

���
Å ikke utsette andre for voldelig adferd

eller tru
ssel om vold.

���
Å følge skolenes IKT- re

glement og

sørge for at bruk av elektroniske utstyr

(mobilte
lefon, data og lignende) ikke

forstyrrer undervisningen.

���
Å bidra til å

 holde skolen fin
 ved å

behandle inventar og utstyr best m
ulig

og hindre forsøpling.

���
Aldri h

a med våpen eller andre farlig
e

gjenstander på skolen.

���
Aldri h

a med eller bruke rusmidler,

tobakk eller snus på skolen.

���
Aldri fu

ske eller fo
rsøke å fuske til

prøver eller eksamen



ABONNER PÅ NYHETER:

Gå inn på skolens hjemmeside for å melde deg på vårt nyhetsvarsling. Da vil du
automatisk få informasjon om alt vi legger på hjemmesiden av informasjon, bilder
og ukeplaner.

TRANSPONDER SMS/MELDINGSBOK:

Foreløpig bruker vi appen TRANSPONDER SMS. Til høstferien må alle laste ned
Transponder Meldingsbok og kommunisere med oss her. Mer info kommer.

RING ELLER SEND OSS MAIL:

Vi oppfordrer foresatte til å ta kontakt med lærer via e-post eller teamtelefon.
Nummeret til teamtelefonene finner du i dette hefte eller du kan ringe
sentralbordet på tlf. 35082770.

VARSLINGSKNAPP:

På hjemmesiden finner du en varslingsknapp hvor dere enkelt kan sende meldinger
til skolen.

HOLD

DEG OG OSS

INFORMERT


