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Velkommen som foresatt på Porsholen skole 

Kanskje er det ditt første barn på skolen vår og du er usikker på hva som 

venter deg som foresatt. Kanskje er du en ”erfaren” foresatt med flere barn 

på skolen. Uansett så ønsker vi å gjøre skolehverdagen så god som mulig for 

alle våre elever i samarbeid med dere.  

Porsholen skole har vært en Respektskole i 10 år.  Som Respektskole  ønsker 

vi å gi alle et godt lærings- og sosialt miljø der vi snakker med hverandre på 

en ordentlig måte. Vi ønsker at alle skal opptre på en positiv  måte, være 

høflig og hjelpsom og inkludere andre  i lek og arbeid. Hver måned har alle 

elevene det samme målet de skal arbeide etter. Disse blir lagt ut på skolens hjemmeside.  

Et tips er å abonnere på skolens hjemmeside. Da vil du/dere bli varslet hver gang det legges ut en ny 

sak 

Å begynne på skolen er en stor overgang for alle våre nye elever. De  møter nye gleder, nye 

kamerater, nye regler og forventninger, plikter og utfordringer som de ikke har erfaringer med. I 

tillegg er det mange nye voksne, det er mange nye barn som en ikke kjenner og det er nye rom og 

lekeareal som en skal utforske. Porsholen skole ønsker at alle elevene skal få utfordringer og 

oppgaver som de kan mestre og vokse på. Dette er ikke et arbeid for skolen alene, men for skolen 

sammen med foresatte. Trinnene på skolen gir ut en plan for arbeidet over en gitt periode (oftest 1 

uke). Denne planen arbeider elevene med på skolen og hjemme. Det er de foresatte sitt ansvar å 

følge opp og være orientert om arbeidet på denne planen. Det er viktig at hjemmet lager gode vaner 

der foresatte hører elever som leser, leser med og sammen med barna. All forskning viser at elever 

som har foresatte som er positivt interessert i skolen og som følger opp skolearbeidet, mestrer 

skolen best. 

Det er viktig med gode kvelds- og morgenrutiner. En god og sunn frokost, god skolemat og god tid 

om morgenen er viktig for elevene. Skolen forventer at alle elevene kommer presis til skolestart. Vi 

er så heldige å bo i et område der ingen trenger å bli kjørt til skolen vår. FAU organiserer 

morgenfugler som elevene kan ta følge med til skolen om morgenen. Elevene bor heller ikke langt fra 

hverandre slik at de kan slå følge med hverandre.  

Porsholen skole har alltid hatt som mål å gi elevene god faglig opplæring. Høsten 2017 startet vi opp 

med utviklende matematikk på 1. trinnet  (tidligere russisk matematikk). Elevene som  går i 1., 2. og 

3. trinnet vil alle arbeide med matematikk etter denne modellen.  

Kontaktlærerne på 2. trinnet dette skoleåret (2017-2018) er begge praksislærere ved 

lærerutdanningen på UIS. Det betyr at klassene vil ha studenter i klassene 6 uker i løpet av skoleåret.  

 Samtidig som vi har fokus på det faglige,  ønsker vi å hjelpe barna med å  mestre det sosiale 

samspillet med andre. Derfor har vi en fadderordning og  elevrådet har lekeledere i friminuttene. For 

å skape  en tilhørighet til skolen, ønsker vi å ha mange fellesopplevelser. Noen av disse er:  Hei-

verden, skolejogg, sommermarked og storsamlinger som de ulike trinnene har ansvar for, 

matematikkens dag, adventsamlinger – og adventsgudstjeneste, fadderordning, gym på tvers, 
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kunstuke, skoletur og trinnturer.  Dette er aktiviteter  som går på tvers av klassetrinn og som gjør at 

eleven blir godt kjent med hverandre og gir en ”vi - følelse”. 

I dette heftet er vedtektene for FAU og hvem som er trinn - og FAU kontakter. Du finner også 

skoleruten for skoleåret. Det er viktig å planlegge ferier i god tid og legge disse til skolens fri perioder.  

 

Jeg  håper at dette heftet er til nytte og gir den informasjonen dere trenger både for å få svar på 

spørsmål dere måtte ha og om hvordan dere kan komme i kontakt med oss. 

Jeg ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid gjennom mange år. 

Med vennlig hilsen  

Torill K. Hoel 

Rektor  
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Organisasjonskart for Porsholen skole 

                                                    
 Torill K. Hoel  

Rektor                                                   

 
Anne Helen V. Hagen  

                 Administrasjonskonsulent 

 

 

 

 

 

                                         
Henning Aastvedt   Agnes Gullberg    Sissel Hagen 

Undervisningsinspektør  Undervisningsinspektør   Sfo leder 
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Telefonliste Porsholen skole 
 

Sentralbord 51 63 74 40 

Navn:     Nytt nr. 

Sentralbord 51 63 74 40 

Faks 51 63 74 41 

Rektor             442 

Inspektør             Henning Aastvedt              443 

Inspektør              Agnes Gullberg             445 

             444 

Personalrom             446 

Vaktmester             447 

Helsesøster              448 

Mig ped rom          Kjerstin Nordås             449 

SFO kontor             450 

SFO-base             451 

Spes ped               Charlotte Høllen             434 

Marianne Syvertsen             452 

Hilde R. Eie             453 

May B Espedal             454 

Kristine S Sandvik             455 

Anne Marie L Nilsen              465 

Ellen Andersen             466 

Karianne Olsen             467 

Merete Hauge             461 

Linn Helen Mauland             462 

Berta Tunheim             460 

Beate Bunes              

Agneska Nowkocha             463 

Odrunn Dahl             456 

Marit S Haukland             457 

Bergitte Kaspersen              458 

Jorunn Lye             459 

Liss Heidi Flatekvål              

Elin Rage              464 

Liv Biorn- Hansen             468   

Kjersti Danielsen             469 

Therese Vatnaland             470 

Irene Stokka              

Olaug Olene Bærheim Storøy             471 

Michael Bekke             472 

Peder Særheim             473 

Sally Olvin             474 

Line Herholdt-Bjørnrå             475 

Ine Kjøde             476 

Brita Molvik             477 
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  E-post adresser Porsholen skole  
Medlemmer:   
 
Andersen, Ellen  ellen.andersen@sandnes.kommune.no  
Bekke, Michael Andrè  michael.andre.bekke@sandnes.kommune.no 
Biørn-Hansen, Liv  liv.biorn-hansen@sandnes.kommune.no  
Bore, Lise  lise.bore@sandnes.kommune.no 
Bunes, Beate  beate.bunes@sandnes.kommune.no     
Dahl, Odrunn  odrunn.dahl@sandnes.kommune.no  
Danielsen, Kjersti  kjersti.danielsen@sandnes.kommune.no 
Eie, Hilde Refstie  hilde.refstie.eie@sandnes.kommune.no    
Espedal, May Buchholt  may.buchholt.espedal@sandnes.kommune.no    
Flatekvål, Liss Heidi  liss.heidi.flatekval@sandnes.kommune.no  
Gullberg, Agnes   agnes.gullberg@sandnes.kommune.no 
Hagen, Anne Helen Varhaug  anne.helen.hagen@sandnes.kommune.no 
Hagen, Sissel  sissel.hagen@sandnes.kommune.no    
Hauge, Merete  merete.hauge@sandnes.kommune.no  
Haukland, Marit Sundgaard  marit.sundgaard.haukland@sandnes.kommune.no  
Helleland, Asle  asle.helleland@sandnes.kommune.no 
Herholdt-Bjørnrå, Line  line.herholdt-bjornra@sandnes.kommune.no  
Hoel, Torill K.  torill.k.hoel@sandnes.kommune.no  
Høllen, Charlotte  charlotte.hollen@sandnes.kommune.no  
Kamberovic, Vasvi  vasvi.kamberovic@sandnes.kommune.no  
Kaspersen, Bergitte  bergitte.kaspersen@sandnes.kommune.no  
Kjøde, Ine  ine.kjode@sandnes.kommune.no  
Lye, Jorunn  jorunn.lye@sandnes.kommune.no  
Mauland, Linn Helene   linn.helene.werness@sandnes.kommune.no 
Molvik, Brita  brita.molvik@sandnes.kommune.no  
Nilsen, Anne Marie Lauvsnes  anne.marie.lauvsnes.nilsen@sandnes.kommune.no  
Nordås, Kjerstin  kjerstin.nordas@sandnes.kommune.no   
Nowkocha, Agnieszka  agnieszka.nowkocha@sandnes.kommune.no 
Olvin, Sally  sally.olvin@sandnes.kommune.no  
Olsen, Karianne  karianne.olsen@sandnes.kommune.no 
Rage, Elin  elin.rage@sandnes.kommune.no 
Rosland, Tonje E  tonje.espedal.rosland@sandnes.kommune.no 
Sandvik, Kristine Steindal  kristine.steindal.sandvik@sandnes.kommune.no 
Scharpf, Susann  susann.scharpf@sandnes.kommune.no  
Stokka, Irene Sunde  irene.sunde.stokka@sandnes.kommune.no  
Storøy, Olaug Olene Bærheim olaug.olene.barheim.storoy@sandnes.kommune.no 
Syvertsen, Eir Andrea  eir.andrea.syvertsen@sandnes.kommune.no 
Syvertsen, Marianne  marianne.syvertsen@sandnes.kommune.no 
Særheim, Peder  peder.sarheim@sandnes.kommune.no  
Thorvaldsen, Tove  tove.thorvaldsen@sandnes.kommune.no  
Tunheim, Berta Siri  berta.siri.tunheim@sandnes.kommune.no  
Vatnaland, Therese  therese.vatnaland@sandnes.kommune.no   
Yildiz, Betul,  betul.yildiz@sandnes.kommune.no 

Aastvedt, Henning  henning.aastvedt@sandnes.kommune.no  
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Start og slutt på skoledagen skoleåret 2017 – 2018  

 

 

 

 

Start og slutt på leksehjelpen skoleåret 2017 – 2018 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 

 Start Slutt Start Slutt Start Slutt Start Slutt Start Slutt Start Slutt Start Slutt 

Mandag 08.15 13.30 08.15 13.30 08.15 13.30 08.15 13.30 08.15 13.30 08.15 13.30 08.15 13.30 

Tirsdag 08.15 12.30 08.15 12.30 08.15 12.30 08.15 12.30 08.15 12.45 08.15 12.45 08.15 12.45 

Onsdag 08.15 13.15 08.15 13.30 08.15 13.30 08.15 14.00 08.15 14.00 08.15 14.00 08.15 13:45 

Torsdag 

 

08.15 13.15 08.15 13.30 08.15 13.30 08.15 13.45 08.15 14:00 08.15 14.00 08.15 14.30 

Fredag 

 

08.15 12.30 08.15 12.30 08.15 12:45 08.15 13.45 08.15 14:00 08.15 14.00 08.15 13:45 

Leksehjelp 

2017-2018 

4.trinn Flerspråklig 

gruppe 

M - trinn 

 Start Slutt Start Slutt Start Slutt 

Mandag 13.30 14.30    

Tirsdag  13.00 14.00 13.00 14.00 

Onsdag   14:00 15.00 14.00 15.00 
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Skolerute 2017 - 2018 
 

Måned Skoledager Dag/Uke Hva  Kommentarer 

HØST 2017 

August 11 Torsdag  17. 

august 

Første skoledag etter 

ferien 

Felles startdato for 

elevene på alle skolene. 

September 21       

Oktober 17 Uke 41.  9. - 13. 

oktober 

Høstferie for elevene   

November 21 Fredag  17. 

november 

Fridag for elevene Pl.dag for lærerne. 

Desember 15 Torsdag 21. 

desember 

Siste skoledag før jul   

 

VÅR 2018 

Januar 21 Onsdag 3. januar Første skoledag 

etter nyttår 

 

Februar 15 Uke 7. 12-16. 

februar 

Vinterferie for 

elevene 

  

Mars 17 26. mars – 3- apr. Påskeferie 
 

April 19 26. mars – 3- apr. Påskeferie Pl.dag for lærerne 

Mai  

  

  

  

17 

  

  

  

Tirsdag 1. mai 

Torsdag 10. mai 

Fredag 11. mai 

Torsdag 17. mai 

Fredag 18. mai 

Mandag 21. mai 

Off. høytidsdag 

Kr. Himmelfartsdag 

Fridag for elevene  

Grunnlovsdag 

Fridag for elevene 

2. pinsedag 

  

 

 

 

 

Juni 16 Fredag 22. juni Siste skoledag før 

ferien 

 Felles sluttdato for alle 

elevene på alle skolene 

Sum dager 190       
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Oversikt over kontaktlærere, elever og klasserom. 
 

  

 

 Kontaktlærer     Rom  Antall elever   

 

1A Hilde R Eie     307   23  

1B Marianne Syvertsen    305   21 

 

2A Ellen Andersen    309   25 

2B Anne Marie L Nilsen    312   24  

 

3A Merete Hauge     302   25 

3B Linn H Mauland    303   26 

 

4A Odrunn Dahl     320 Nord  21 

4B Marit S Haukland    320 Syd  19 

 

5A Liv Brurås Bjørn-Hansen   108   25 

5B Kjersti Danielsen    112   24 

 

6A Olaug O S Bærheim    105     20 

6B Michael Andrè Bekke    107     20 

 

7A Line Herholdt     103   24 

7B Brita Molvik      104   25 

 

 

     

Sum          323  
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Respekt 

Dette betyr respekt for elever og ansatte 

på Porsholen skole: 

HJELPE OG OPPMUNTRE HVERANDRE 

 

 Være positiv. Det betyr å være snill og rettferdig, vise tillit, være høflig og hjelpsom, ta 

hensyn, inkludere andre i lek og arbeid 

 Være aktiv med å skape et godt læringsmiljø for alle på skolen 

 Holde orden og rydde opp etter seg 

 Gi og få konstruktive tilbakemeldinger 

 

RESPEKTERE ULIKHETER  

 

 Ta opp ting direkte med den det gjelder og være enig om å være uenig 

 Godta at vi er forskjellige 

 Lytte til hverandre og ta andres perspektiv 

 

LOJALITET MOT BESLUTNINGER PÅ SKOLEN 

 Møte presis og ikke misbruke andres tid 

 Viktig å delta i diskusjonen før beslutningene tas 

Den gylne regel: 

Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. 
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Porsholen skoles antimobbeplan. 
 

Porsholen skole ønsker å arbeide kontinuerlig og kreativt for et godt skolemiljø for alle elevene. En 

skole der vi behandler hverandre med respekt , og en skole som skaper elever med selvtillit og et 

positivt selvbilde vil også være en skole med minst mulig grobunn for mobbing. 

Vi ser det som vår oppgave å forebygge mobbing og krenkende adferd, og å stoppe de 

mobbetilfellene som måtte oppstå.  Hele personalet skal være oppmerksomme på tendenser til 

mobbing og aktivt forhindre at dette skjer.  Handlingsplanen vår skal være et redskap til dette.  I 

tillegg skal den vise oss hvilke virkemidler vi har til rådighet når mobbing oppstår.  Det er et mål at 

alle settes i stand til å reagere i samsvar med resten av skolen.  Vi vil understreke at alle ansatte har 

et ansvar for å gå inn i situasjoner som de oppdager. Uansett tilhørighet. Elevene skal kjenne seg 

trygge på at de voksne er innstilt på å arbeide for å løse problemet. 

HVA ER MOBBING 

Mobbing kan være vanskelig å oppdage, fordi en oftest prøver å holde den skult for voksne.  I tillegg 

kan det være vanskelig å skille mellom mobbing og vanlige konflikter eller krangel elevene i mellom. 

 

- Mobbing er langvarig vold, psykisk og/eller fysisk, rettet mot et offer og utført av 

enkeltpersoner eller grupper. (Roland: ”Strategi mot mobbing”) 

- Mobbing er når en eller flere individer gjentatte ganger og overtid blir utsatt for negative 

handlinger fra en eller flere individer. Med mobbing mener vi både fysisk og psykisk vold.  

Psykisk vold omfatter også utfrysing. Mobbing  innebærer at den som utsettes for den er 

underlegen og føler seg krenket. Spontane konflikter mellom elever er ikke mobbing. 

(Lagermann/Stenberg: ”Sammen kan vi stoppe mobbing”). 

 

De negative handlingene kan være dytting, erting, kommentering eller utfrysing.  Gutter bruker 

oftest fysisk vold, mens jentene oftest benytter seg av utfrysing når de mobber. 

Ondskapsfull erting brukes av begge kjønn. 

Porsholen skole har laget ny handlingsplan mot mobbing. Denne blir 

kontinuerlig oppdatert, siste og gjeldende utgave er lagt ut på skolens 

hjemmeside:  

http://www.porsholen-skole.no  

Planen er også tilgjengelig på kontoret. 

http://www.porsholen-skole.no/
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    Forskrift om ordensregler ved Porsholen skole                                                         
Forskriften er vedtatt av samarbeidsutvalget ved Porsholen skole 10.05.17 og gjelder for skoleåret 2017-18. 
 

Innledning: 
Ordensreglementet skal fremme samarbeid, engasjement, trivsel, respekt og medansvar for alle på 
Porsholen skole. Alle våre elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, 
trivsel og læring. Reglene gjelder for skole og SFO fra 0730 til 1630.  

 
Regler som fremmer et godt og trygt psykososialt miljø:                                                

 Elever og voksne viser  for hverandre og hverandres eiendeler.  

 Mobbing og plaging av andre er ikke tillatt. 

 Vi har ikke lov å si stygge ord og negative kommentarer mot elever og voksne.  

 Vi bruker ikke vold mot medelever og voksne. 

 Vi har ikke med farlige gjenstander eller våpen på skolen. 

 Vi kan ta med egne uteleker på eget ansvar, som for eksempel fotball og hoppestrikk.  

 Røyk, snus og andre rusmidler er forbudt i skoletiden og andre arrangement i skolens regi. 

 Snop og brus kan kun tas med etter avtale med lærer 
 
Regler som fremmer god orden både inne og ute: 

 Vi tar vare på skolen og holder skolen ren og ryddig.  

 Vi tar godt vare på alt som tilhører skolen ute og inne, for eksempel skolebøker og pc-er.  

 Vi bruker innesko.  

 Vi bruker ikke caps og lue inne. 

 Vi er ute i friminuttene og oppholder oss ikke unødig i korridorer/gang og WC. 
 
Regler som fremmer læring: 

 Vi møter presis til timene og holder avtaler. 

 Vi har arbeidsro i timene og viser respekt for undervisningen. Vi er på skolen for å lære. 

 Vi har med riktig bøker og utstyr til timene. 

 Vi har ikke mobil med på skolen. Bruk av mobil kan avtales mellom skolen og hjemmet i spesielle 
tilfelle. 

 Kamera skal ikke brukes i skoletida, men etter avtale med lærer kan kamera brukes i forbindelse 
med spesielle prosjekt eller lignende. 

 
Regler som gjelder til og fra skolen:  

 Alle har rett til å komme seg trygt til og fra skolen.   

 Foreldre bestemmer når elevene skal sykle til skolen. Skolen og FAU anbefaler at alle elevene 
bruker hjelm. 

 Sykling i skolens regi skjer fra 5. trinnet. Det er da påbudt med hjelm. 
 
Regler som fremmer trivsel og trygghet i friminutter:  

 Elevene skal være på skolens uteområde i friminuttene.  Se kart over uteområde i klasserom. 

 Ved ballspill må det vises hensyn til medelever og voksne. I tillegg må det også vises hensyn slik 
at ikke bygget blir påført skader. 

 Bruk av rullebrett og sparkesykler med hjelm og forsvarlig verneutstyr er tillatt innenfor 
avgrenset område. 

 Elevene skal respektere fordelingen av skolens baner 

 Vi følger skolens egne rutiner for fotball og snø. 

 Elevene skal ikke oppholde seg på området for sykkel- og bilparkering i friminuttene. 
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 Sykler, rulleskøyter og sparkesykler parkeres i friminuttene.  
 
Ved brudd på ordensreglementet brukes disse reaksjonene:  
Vanligvis løser vi opp i ting ved å snakke sammen; elever, foreldre og lærere. 
 
Før sanksjoner blir iverksatt må elevene på forhånd være kjent med konsekvensene ved regelbrudd. 
Elevene har alltid rett til å forklare seg overfor den som skal ta avgjørelsen.  
 
Skolen har følgende sanksjoner som skal kunne brukes mot elever som bryter reglene. Tiltakene 
følger det som fastsettes i opplæringsloven §§ 2–9 og 3–7:  
 

 Muntlig/skriftlig meldinger til hjemmet fra lærer. 

 Muntlig/skriftlig meldinger til hjemmet fra rektor/SFO-leder. 

 Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.  

 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor.  

 Bortvisning for resten av timen/arbeidsperioden eller resten av dagen etter rektors avgjørelse. 
Bortvisning er enkeltvedtak og kan påklages etter Forvaltningsloven § 28 

 Beslag av ulovlige gjenstander som vi ikke ønsker på skolen. Foresatte kontaktes.  

 Konsekvensen av mobilbruk kan være at mobilen tas fra eleven. Normalt leveres den ut på 
slutten av dagen, så sant ikke bruddet er gjentakende og alvorlig.  

 Erstatning for ødelagte ting. Dersom materiell blir ødelagt eller mistet kan eleven bli 
erstatningsansvarlig. Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1–2 for 
inntil kr. 5.000.  

 Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde 
søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.).  

 Bruk av vold, tyveri, grovt hærverk med mer kan bli politianmeldt 

 Midlertidig eller permanent klassebytte. Skifte av skole for mobber kan bli aktuelt som siste utvei 
ved grove mobbesaker. Avgjørelsen ligger hos kommunaldirektør. 
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Fravær 
 (Opplæringsloven § 2–11 og forskrift til opplæringsloven kapittel 3): 

 Elevene møter presis til alle timer. De eneste tilfellene der fravær er tillatt, er hvis eleven har fått 

innvilget permisjon av skolen, eller hvis han eller hun er syk. På Porsholen skole er vi enige om at 

foresatte ringer skolen ved sykdom.  

 Når en elev har gyldig fravær fra skolen, skal det meddeles skolen i meldebok eller på mail første 

dag etter fraværet. 

 Når en elev har vært borte fra skolen i 3 sammenhengende dager, skal foresatte melde fra til 

skolen. Ved fravær utover 3 sammenhengende dager, kan skolen be om legeattest. 

 Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at det er 

forsvarlig å gi eleven fri. Om det er forsvarlig eller ikke, kan for eksempel komme an på hva han 

eller hun mister på grunn av fraværet, og om eleven får opplæring i permisjonstiden.  

 

Reglementet er utarbeidet på grunnlag av Opplæringsloven § 2-9, § 2-10 og § 9a og Rundskriv 

Ordensreglement Udir-8-2014 

 

Å regne opp alt en må tenke på for å få det beste samarbeid, ville ta for stor plass. 

Derfor må DU selv alltid tenke på hva som er mest riktig og prøve å gjøre DITT 

beste for alle! 

Skolen plikter hvert år å gjøre reglene kjent for elever og foreldre. 

 

De mest alvorlige refsingstiltakene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter 

Forvaltningsloven § 28. 

Opplæringsloven §9a-1: 

. 

  

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/
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Regler for uteaktiviteter i skoletiden. 

1. Bruk av busker og trær: 

 Det er tillatt å leke i buskene, bortsett fra i bedet utenfor kontoret/møterommet. 

 Det er lov å klatre i trær der underlaget er sikkert/trygt på skolen sitt område.  

2. Ballspill. 

 Håndballbanen brukes etter en plan som er satt opp av elevrådet.  Håndballbanen tilhører 

kun den klassen som er oppført på listen.  Klassen velger type ballspill. 

 Fotballsparking på skolens grusbane/ballbingen brukes etter plan satt opp av elevrådet. 

 Lek med ball i skolegården kan foregå når det ikke hindrer annen lek eller er til fare for noen 

eller noe. 

 7.klasse kan bruke gressbanen eller grusbanen i den store pausen, dersom de ikke kommer 

for sent til neste time. 

 Prioritet på håndballbanen og gressbanen/ballbingen er:   1. Gymtimer 

         2. Friminutt 

                  3. Uteskole 

3. Slåssing. 

 Det er ikke tillatt å ”lekeslåss”. 

4. Snøballkasting. 

 Snøvasking er tillatt på multibanen i matfriminuttet når det er vakt. 

 Snøballkasting er tillatt på blink som settes opp på håndballbanen og på multibanen. 

 Det er ikke tillatt med slåssing, sparking eller at det er flere mot en (fra elevrådet) 

 7.klasse har ansvar for å ta blinkene ut og inn hver dag. 

5. Aking. 

 Akebrett og ski tas med på eget ansvar og settes ute. 

 Det er ikke tillatt å ake og skli i bedene. 

 Det er forbudt å ake ned gangveien og bakken mot Porsmyrveien. 
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6. Skating. 

 Rullebrett og rulleskøyter er tillatt for elever på mellomtrinnet på angitte områder utendørs, 

dersom en bruker hjelm. 

 Det er kun de som skater om skal være på skatebanen. 

 

Skateboardbanen v/bydelshuset kan brukes til skating av 5. – 7. trinn i matfriminutt etter plan 

fra elevrådet. Hjelm skal brukes. 

 

Skolens uteområde er: 

 Skolegårdens øvre plan mot øst, sør og vest. 

 Lekeplassen – inngjerdet på østre del av parkeringsplassen. 

 Ballbanen, ballbingen, kun for 5.-7.klasse. 

 Lekeplassen ved ballbanen, kun for 5.-7. klasse. 

 Ingen skal leke i skråningen ned mot Porsmyrveien. Det er lov å leke rundt skuret. 

 

Elevene skal bruke fortau/gangsti mellom skolen og ballbane/lekeplass. 

 

NB! Det er forbudt å oppholde seg på parkeringsplassen, Gjelder også SFO. 

 

Reglene er vedtatt av samarbeidsutvalget ved Porsholen skole 10.05.17 og gjelder for 

skoleåret 2017-18. 
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Vær oppmerksom på innkjøring forbudt skiltet ved innkjøring til SFO. 
 

Vi ber om at alle som kjører og/eller henter barna sine på skolen eller 

SFO om å ta hensyn til skiltet ved inngangen til parkeringsplassen vår. 

Det er et ”Innkjøring forbudt skilt” med underteksten ”Gjelder ikke ansatte, 

vare- og syketransport”. Vi forventer at alle foreldre/foresatte respekterer 

dette skiltet. 

SFO og tekstilrommet (tidligere tannlegen) har inngang direkte fra 

parkeringsplassen. Det medfører at elevene bruker deler av parkeringsplassen 

til å forflytte seg.  Vi har heldigvis hittil vært forskånet for ulykker der, men vi er 

bekymret for at det kan skje. 

 

Vi er opptatt av deres barns sikkerhet, derfor denne oppfordringen. 
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Regler om permisjon fra grunnopplæringen 
 

Opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, fastslår i 1. og 5. ledd: 

 

”Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i 

samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter.  Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg 

grunnskoleopplæring eller anna, tilsvarande opplæring.” 

(…) 

Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller 

andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har 

handla forsettleg eller aktlaust.  Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram 

krav om slik påtale.” 

 

I merknadene til opplæringsloven § 2-1, Odelstingsproposisjon nr. 46 (1997-98), fra Kirke-, 

utdannings- og forskningsdepartement (KUF), heter det blant annet: 

 

”Norske borgarar som buset seg i utlandet, har ikkje rett og plikt til 

grunnskoleopplæring etter norsk lov.  Personar busette i Noreg som tek kortare 

ferieopphald og liknande i utlandet, må ein derimot rekne med er omfatta av 

grunnskoleplikta, slik at det i desse tilfella må søkjast om permisjon.” 

 

Opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa fastslår i første leddet: 

 

”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil 

to veker. 

 

og i andre leddet: 

 

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å 

vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag.  Det er eit vilkår for 

retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i 

den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.” 
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Vedtaksmyndighet - kriterier 
Vedtaksmyndigheten i saker som gjelder søknad om permisjon, er delegert til rektor.  Første leddet i § 2-

11 sier at når det er forsvarlig, kan kommunen gi en elev permisjon i inntil to uker. Elever har altså ikke 

rett til permisjon etter første ledd. Men permisjon kan innvilges i inntil to uker forutsatt at det er 

forsvarlig ut fra hensynet til elevens opplæring. Om permisjon er forsvarlig eller ikke vil variere fra elev 

til elev og må avgjøres etter skjønn i det enkelte tilfelle. Momenter i en slik vurdering vil være elevens 

faglige nivå, om eleven får opplæring i permisjonstiden (dette er ikke et absolutt krav for å få permisjon 

etter paragrafens første ledd) og om eleven har vært mye borte før.  

 

Etter andre leddet i § 2-11 vil eleven derimot ha rettigheter dersom vilkåret om opplæring i 

permisjonstiden er oppfylt. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter 

søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdag. For å få slik 

helligdagsfri er det et krav at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden. 

 

PERMISJONENS VARIGHET 

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig.  

Rektor må dermed avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn to uker.  Rektor 

kan imidlertid innvilge permisjon i to uker av den omsøkte perioden, og gi avslag på resten.  Foresatte 

må i slike tilfeller gi tilbakemelding på hvorvidt de ønsker to ukers permisjon eller ikke, og eventuelt 

hvilken periode de ønsker.  Se vedlegg 2.  For å kunne utvise noe fleksibilitet kan rektor også innvilge 

permisjon i forkant og/eller etterkant av en av skolens ferier, men likevel ikke slik at elevens fravær blir 

mer enn ti skoledager. 

 

UGYLDIG FRAVÆR 

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt, eller uten å ha fått innvilget (hele) sin søknad, vil 

eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som eventuelt ikke er innvilget.  Etter to ukers 

ugyldig fravær skal eleven skrives ut av skolen.  Når/dersom eleven kommer tilbake, meldes han/hun inn 

igjen ved skolen på ordinær måte.  Eleven vil da kunne få tilbake sin skoleplass ut ifra om det er ledig 

kapasitet.  Rektor vil i slike tilfeller avgjøre hvorvidt eleven også kan få tilbake sin tidligere gruppe-

/klassetilhørighet.  Det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for 

fraværsperioden. 

 

SÆRSKILT DOKUMENTASJON - BEHOLDE SKOLEPLASSEN 

Verken rektor, kommunen eller Fylkesmannen (klageinstans) kan innvilge en elev permisjon i mer enn to 

uker, fordi det ikke er hjemlet noen avvik i opplæringsloven.  Selv om toukersregelen for permisjon er 

ufravikelig, hender det likevel at fraværsgrunnen ut ifra en rimelighetsbetraktning ikke skal innebære at 

eleven skrives ut av skolen.  I enkelte tilfeller hvor det foreligger særskilt dokumentasjon, kan rektor 

bekrefte at eleven får beholde sin skoleplass i en fraværsperiode på mer enn to uker, men uten å 

definere fraværet som permisjon: 
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 Gjennomføring av samværsrett. 

 Foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte å avvikle ferie utenom skoleferien. 

 Foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte arbeid/kurs/videreutdanning i en annen kommune/et 

annet land for en periode.  Perioden skal likevel ikke være lenger enn resten av det til enhver tid 

inneværende skoleår, alternativt inntil ett skoleår, bl.a. avhengig av kapasitet på årstrinnet. 

 Utenlandsopphold i forbindelse med adopsjon. 

 Deltakelse i TV-/filmproduksjon, kulturelle aktiviteter eller på idrettssamlinger. 

 Andre, særlige forhold. 

Foresatte må sørge for at eleven får nødvendig opplæring i slike tilfeller.  Se vedlegg 3. 

SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON 

I henhold til at vedtaksmyndigheten er delegert til rektor, skal alle søknader om permisjon besvares ved 

den enkelte skole.  Vedlagt følger tre maler for enkeltvedtak og svarbrev som skolen kan benytte.  

Malene skal legges over på skolens brevark, og alle felter med rød tekst i den elektroniske utgaven må 

tilpasses den enkelte elevsak. 

I en eventuell klagesak må følgende dokumenter oversendes til Utdanningsadministrasjonen: 

 Rektors oversendelsesbrev. 

 Foresattes søknad. 

 Rektors begrunnede enkeltvedtak. 

 Foresattes begrunnede klage. 

 Eventuell dokumentasjon. 

Kommunaldirektøren ber om at skolene informerer foresatte om gjeldende lovverk og rutiner når det 

gjelder permisjon fra opplæringen.  Av hensyn til saksbehandlingstiden bør foresatte samtidig 

oppfordres til å søke i god tid før det planlagte fraværet starter, og i alle fall før forpliktende avtaler 

inngås, som for eksempel bestilling og betaling av billetter. 

Som et ledd i informasjonsarbeidet overfor foresatte i Sandnes-skolen vil kommunaldirektøren sørge for 

at dette rundskrivet (uten vedlegg) foreligger på vietnamesisk, engelsk, arabisk og urdu.  

Både rundskrivet og oversettelsene vil bli lagt på Sandnes kommunes hjemmeside, på adressen: 

www.sandnes.kommune.no under menyknappen Skole og utdanning. 

Med hilsen 

Kari Bente Daae 

kommunaldirektør 

http://www.sandnes.kommune.no/
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Barnefordelingssaker og foreldrenes rett til informasjon: 
 

Det er barneloven som bestemmer hvem som har rett til å få opplysninger om barnet. 

Det er bare mor og far som har rett til slik informasjon.  Det betyr at verken besteforeldre. samboer 

til en av foreldre eller steforeldre har rett til å være tilstede ved konferansetimer uten skriftlig 

fullmakt fra en av foreldrene som har foreldreansvar.  Dette gjelder både i skolen og i SFO. 

Følgende rundskriv F-36-98 har skolen mottatt fra Det kongelige Kirke- og utdannings- og 

forskningsdepartementet: 

”INFORMASJON FRA SKOLEN TIL BARNETS FORELDRE NÅR DISSE IKKE BOR SAMMEN: 

I de fleste grunnskoler går det barn som bor sammen med bare den ene av foreldrene.   

Dette får betydning for hvordan skolene må forholde seg til hjemmene m.h.t. informasjon. 

Departementet vil i den anledning redegjøre for gjeldende rett på dette området. 

Informasjon i de tilfellene der foreldrene har felles foreldreansvar. 

I tilfelle der foreldrene har felles foreldreansvar for barnet (jfr. lov 8.april 1981 nr. 47 om barn og 

foreldre, heretter kalt barneloven), har også begge foreldrene rett til den samme informasjon om 

barnets skolegang fra skolens side.  Retten til samme informasjon for begge foreldre framgår ikke 

eksplisitt av barneloven, men må utledes av foreldreansvaret. 

En konsekvens av at begge foreldrene har rett til samme informasjon, blir at dersom den av 

foreldrene som barnet ikke bor hos, henvender seg til skolen og ber om å få informasjon direkte til 

seg selv, plikter skolen å imøtekomme det. 

Vedkommende forelder trenger heller ikke henvende seg til skolen i hvert enkelt tilfelle der han/hun 

ønsker informasjon.  Det er tilstrekkelig at man helt generelt ber om å få det. 

Dersom skolen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger skolen heller ikke gi det på 

eget initiativ. 

Når det imidlertid gjelder den mer dagligdagse og løpende informasjon mellom skole og hjem, og da i 

særlig grad praktisk informasjon om skolebøker, gymtøy osv,. kan det være svært upraktisk for skolen 

å formidle den til  foreldrene barnet ikke bor sammen med. 
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Informasjon i de tilfeller der foreldrene ikke har felles foreldreansvar. 

 

I tilfelle der foreldrene ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de biologiske 

foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang. 

I denne situasjonen må man ta utgangspunkt i barneloven paragraf 50 når man tar stilling til rettens 

innhold.  For sammenhengs skyld siterer vi hele paragrafen. 

 

”Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet 

når det blir bede om det.  Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, 

skule, helse- og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra.  Slike opplysningar 

kan nektas gjeve dersom det kan vere til skade for barnet. 

 

 

Avslag på krav om opplysningar etter første stykket andre punktum kan påklagast til Fylkesmannen.  

Reglane i forvaltningslova kapittel VI gjeld så langt dei høver, jamvel om avslaget er gjeve av private. 

 

I særlege høve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har foreldreansvaret, skal tape 

opplysningsretten etter paragrafen her” 

 

Skolens informasjonsplikt etter denne paragrafen inntrer på anmodning i det enkelte tilfelle. 

Den som ikke har foreldreansvar, kan således ikke kreve generelt å bli holdt løpende orientert om 

barnets skolegang, slik man kan ved felles foreldreansvar.  På den annen side kan det ikke forlanges 

at anmodningen skal spesifisere hva slags opplysninger som ønskes, det må være nok å spørre mer 

åpent om hvordan det går med barnet på skolen. 

 

Dersom skolen gir avslag på å gi opplysninger, bør det begrunnes skriftlig på grunn av 

klageadgangen. 
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Deltakelse på foreldremøter m.m. 

 

Foreldre som har felles foreldreansvar, har samme rett til å delta på foreldremøter. 

Biologiske foreldre som ikke har del i foreldreansvaret, har i utgangspunktet ikke rett til å delta på 

foreldremøter, men vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret, gir sitt samtykke.  Skolen 

kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen som ikke har del i foreldreansvaret.  

Opplysningsplikten etter barneloven § 50 kan likevel oppfylles ved å gi informasjonen skriftlig. 

Når det gjelder informasjon (herunder deltakelse på foreldremøter) til andre personer som ikke er 

biologiske foreldre, kan det gis dersom vedkommende har samtykke til det (fullmakt) fra en som har 

foreldreansvar.  Det kan for eksempel dreie seg om nære familiemedlemmer eller en ny ektefelle 

eller samboer.  Dersom to foreldre med felles foreldreansvar begge ønsker å møte på det samme 

foreldremøte, må det likevel kunne legges til grunn at hver av dem kan motsette seg at det også 

møter en tredje person.  Dette for å unngå at møtet skal bli  preget av en uheldig personbalanse. 

Øvrige merknader. 

Både når foreldrene har felles foreldreansvar og når de ikke har det, må det tas hensyn til følgende: 

Det er opplysninger om barnet og barnets forhold som kan kreves gitt.  Opplysninger som gjelder den 

av foreldrene som barnet bor fast sammen med, eller barnets hjemmesituasjon skal ikke gis. 

Det kan også oppstå situasjoner der eldre barn har krav på taushet, slik at opplysninger ikke kan gis 

uten at barnet samtykker. 
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Vedtekter for FAU.  
 Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Porsholen skole. Gyldig fra 12.06.2017  

 
§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  
 

Foreldrerådet  
På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn på skolen, er 
medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at 
elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal 
arbeide for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel 
og positiv utvikling for elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 
(Opplæringsloven §11-4)  
Foreldrerådet – FAU  
Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, er automatisk medlemmer av foreldrerådet. 
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et ”styre” for foreldrerådet. 
Medlemskap i FAU gir møterett, forslagsrett og stemmerett ved FAU møtene. Alle foreldre 
kan fremme saker for FAU via trinnets egen FAU representant. FAU har informasjonsplikt 
overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på følgende måter:  

•  Informerer via trinnkontakter  

•  Foreldremøter  

•  Skolens hjemmeside  
 
§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  
 
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi FAU representantene på 
følgende måte:  

•  I første trinn velges to FAU representanter, der den ene skal sitte i ett år og den 
andre i      to år. Dette for å få overlapp i FAU arbeidet. Man opparbeider seg 
endel erfaring første året som er nyttig andre året. Dette valget avholdes på 
informasjonsmøtet i mai/juni  

•  Fra og med andre trinn skal det hvert år velges en ny FAU representant som skal 
sitte i to år. Dette valget avholdes på foreldremøtet i april /mai. Gjenvalg er tillatt  

•  Trinnkontaktene for hver klasse fungerer som vararepresentant for sine trinn 
representanter i FAU  

•  Det velges en FAU representant og en vara fra foreldrene på SFO. Disse 
representantene velges for ett år av gangen. 

 
§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg  
 
FAU konstituerer seg ved at FAU representantene velger leder, nestleder, kasserer, sekretær 
og eventuelt styremedlemmer.  

•  Nestleder i FAU blir automatisk leder året etter  
•  FAU representeres i SU ved leder og nestleder evt. Vararepresentant (ref. § 5.1)  
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§ 4 – Komiteer/fokusgrupper  
Eksempler på faste arbeidsgrupper i FAU er:  

•  Refleksdemonstrasjon (1.trinn)  
•  Morgenfugl (2.trinn)  
•  17 mai komite (5.trinn)  
• Diskotek (7.trinn)  

 
§ 5 - Møter  
FAU har møte en gang pr mnd. Fortrinnsvis første mandagen i måneden. Ekstraordinære 
FAU møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. 
Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være 
kjent for FAU leder og resten av FAU. På vår skole offentliggjør vi innkallinger og 
møtereferater på følgende måte:  

•  Møteinnkallinger sendes pr e-post senest en uke før møtet med varsling i forkant 
av møtet  

•  Møtereferater legges på skolens hjemmeside under” FAU”  
 
§ 5.1 – Årsmøtet i FAU  
Årsmøtet er FAU`s øverste organ og avholdes i juni. Til årsmøtet innkalles alle sittende og 
nyvalgte FAU representanter ved Porsholen skole. Innkalling sendes ut minimum to uker før.  

• Årsmøtet er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av trinnene er representert. 

 Alle innkalte FAU representanter, både sittende og nyvalgte, er 
stemmeberettiget. 

 FAU`s årsmelding og regnskap for inneværende skoleår. Regnskapet er fra 1.juni 
til 1. Juni. 

 Introduksjon av ny FAU leder (ref §2)  

 Introduksjon av nye FAU representanter for kommende skoleår, valgt på forhånd 
(ref. §2)  

 
Rektor/inspektør har møte og uttalelsesrett og informerer generelt om skolens rådsorgan og 
planer. Leder i FAU informerer om FAU`s arbeidsrutiner, valgordning og hjem/skole 
samarbeid.  
Årsmøtet skal behandle: 
• Valg av nytt styre. Dette kan om nødvendig utsettes til første møte til høsten:  

• Det velges en nestleder som hvert år rykker opp som leder neste skoleår. ( Ref. §3) 

• Kasserer  
• Fast referent velges for ett år om gangen  

• En SU vararepresentant (velges fra FAU representanter)  

• KFU representant samt vararepresentant (gjerne FAU leder eller nestleder)  
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§ 6 – Oppgaver  
FAU skal på sine møter jobbe med:  

• Aktuelle saker ved Porsholen skole som omhandler samarbeid hjem-skole, skolemiljø 
eller læringsmiljø (Ref. §1)  

• Status på saker fra arbeidsgruppene  
• Innkomne saker  
• Planlegge arrangementer ved skolen  
• Uttalelse til skole og offentlige organ  
• Økonomi  

§ 7 – Økonomi  

 
Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. 
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste FAU 
møte på våren / årsmøtet.  
 
§ 8 – Taushetsplikt  
Foreldrerepresentanter er underlagt taushetsplikten. Taushetserklæring skal underskrives i 
første FAU møte i skoleåret. FAU skal likevel ikke behandle saker som dreier seg om 
enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.  
 
§ 9 – Konflikter i FAU  
FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det 
er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må 
representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum.  
 
§ 10 – Rektors rolle  
Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer 
blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, 
men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig 
å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU møter.  
  
§ 11 – Endringer av vedtektene  
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU leder senest innen utgangen av 
april. Vedtektsendringer kan gjøres av et beslutningsdyktig årsmøte der minimum 2/3 av 
trinnene er representert. (ref. § 5.1) Videre kreves det ved avstemning minimum 2/3 flertall 
for at endringsforslaget skal godkjennes. 
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5.4 Samarbeidsutvalget. (SU) 
SU er skolens øverste organ.  Vedtektene for dette utvalget er beskrevet i egne retningslinjer. 

Leder og nestleder i FAU er medlemmer i SU.  Vararepresentanter velges av FAU ved sitt første møte 

hvert skoleår.  Øvrige medlemmer av SU er to elevrådsrepresentanter, to lærer-representanter, en 

kommunal representant og en representant for andre ansatte.  Rektor er sekretær. 

FAU`s representant i SU har rapporteringsplikt til FAU. 

Skolemiljøutvalget er en del av samarbeidsutvalget. 

5.5 Trinnkontakter (KK). 

Trinnkontakter velges av foreldrene/foresatte ved det enkelte trinn.  To av trinnkontaktene fra hvert 

trinn skal også velges som FAU representant eller vararepresentant  (ref. 7 Valgordning 

for trinnkontakter).) 

Aktuelle oppgaver for kontaktene: 

 Bindeledd mellom foreldre/foresatte/elever og FAU. 

 Bindeledd mellom foreldre/foresatte/elever og kontaktlærer. 

 Skape kontakt mellom foreldre/foresatte 

 Skape kontakt mellom elevene 

 Planlegge å bistå ved trinnarrangementer 

 Kassererfunksjon for trinnkasse 

 Sørge for valg av nye trinnkontakter og FAU representanter ved siste foreldremøte. 

Trinnkontaktene skal arrangere ett foreldremøte pr. semester i samarbeid med trinnlærerne.  

I tillegg er trinnkontaktene ansvarlige for sommeravslutning.  Det kan også arrangeres 

juleavslutning. 

Det er også vanlig å arrangere sosiale aktiviteter (2 til 4 pr. år).  Eksempler er spillekvelder, 

skiturer, skøyteturer eller liknende. 

Arrangere juleavslutning/sommeravslutning. 

Det er naturlig at trinnkontaktene som ikke er FAUrepresentanter tar ansvar for disse 

fellesoppgavene. 

Eksempel på program. 

 Møte med lærerne i september der en årsplan  bestemmes. 

 Foreldremøte tidlig i oktober 
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 Spillekveld eller liknende i november 

 Juleavslutning i desember 

 Skøytetur i januar 

 Foreldremøte i april/mai (med valg av trinnkontakter/FAU repr. for neste år 

 Sommeravslutning i juni 

 

Se for øvrig årsplan på siste side. 

 

6.  Valgordning for trinnkontakter. 

 

Hvert trinn skal ha fire trinnkontakter og to FAU representanter, med unntak 1. trinn.  Der kan det 

være 2 trinnkontakter pr. gruppe + 2 FAU representanter.  Disse skal fordeles slik at det er to 

representanter fra hver basisgruppe, der begge kjønn skal være representert.  Fortrinnsvis bør en av 

trinnkontaktene velges som leder på det første møtet om høsten. 

Trinnkontakter velges for ett år av gangen. 

I første trinn velges to FAU representanter, der den ene skal sitte i ett år og den andre i to år. 

Dette for å skape overlapp i FAU arbeidet.  Dette valget avholdes på informasjonsmøtet i mai/juni.  

En representant fra FAU deltar for å informere om FAU sine oppgaver. 

Fra og med andre trinn skal det hvert år velges en ny FAU representant som skal sitte i to år. 

Gjenvalg er tillatt.  Trinnkontakter og FAU representanter informerer om oppgavene før valget.  

Dette valget avholdes på foreldremøtet i april/mai. 

Det velges en FAU representant fra foreldrene på SFO.  Denne representanten velges for ett år av 

gangen. 

Det velges en nestleder for FAU hvert år som rykker opp som leder neste år.  Sekretær velges for ett 

år om gangen. 
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Trinnkontakter 2017-18 
 

1A Hilde Matningsdal 

Vaage 

Snehvitveien 42                             4314 Sandnes 

Hilde_mattingsdal@hotmail.com 

 

92 81 94 20 

1A Stine Mari Nesheim 

Wiig 

Hans og Gretestien 59                    4314 Sandnes 

Stine.nesheim@gmail.com 

 

99 29 04 73  

1B Lillian Larsen  Porsholen 41                                   4314 Sandnes 

Krister_bye@hotmail.com 

 

95 22  92 15 

1B Guro Brunvær Lunde Porsholen 29                                   4314 Sandnes 

guro@lyse.net 

 

92 07 33 90 

2A Linda Voll Draugveien 41                                4314 Sandnes  

linda@m-co.no 

 

46 87 85 81 

2A Anite Å Pundsnes Draugveien 63                                4314 Sandnes 

Anitapunsnes@hotmail.com 

 

95 75 25 60 

2B Gerd Lillian Jensen Askepottveien 7                              4314 Sandnes 

gljensen@lyse.net 

 

94 15 25 11 

2B Renate Tanche-

Larsen 

Tornerosestien 5                             4315 Sandnes 

Renate1986@hotmail.com 

 

93 02 68 62 

3A 

 

Julie Espeland Snehvitveien 13B                           4314 Sandnes 

jgrevstad@hotmail.com 

 

97 73 11 14 

3A 

 

Kristin Jonsdottir Porsmyrveien 18                             4314 Sandnes 

Kristin_jonsd@hotmail.com 

 

41 63 10 63 

3B 

 

Liv Grete Kvelland Myklabergveien 2A                        4314 Sandnes 

Grethe.kvell@hotmail.com 

 

47 48 36 99 

3B 

 

Lorrain Yearron Myklabergveien 27                         4314 Sandnes 

l_yearron@hotmail.com 

 

91 79 46 72 

4A 

 

 

Camilla Norland 

 

Nøkkveien 40                                 4314 Sandnes 

Camilla.norland@gmail.com 

90 25 60 38 

4A Torill Bollestad Tyrihansveien 19                            4315 Sandnes 

torill.bollestad@gmail.com 

 

41 64 32 66 

4B 

 

 

Borghild Nygård Nadabergveien 9                             4315 Sandnes 

geir.nygard@nov.com 

 

97 68 45 48 

4B Siw Hege Amundsen Dvergstien 7                                   4315 Sandnes 99 57 20 00 

mailto:Hilde_mattingsdal@hotmail.com
mailto:Stine.nesheim@gmail.com
mailto:Krister_bye@hotmail.com
mailto:guro@lyse.net
mailto:linda@m-co.no
mailto:Anitapunsnes@hotmail.com
mailto:gljensen@lyse.net
mailto:Renate1986@hotmail.com
mailto:jgrevstad@hotmail.com
mailto:Kristin_jonsd@hotmail.com
mailto:Grethe.kvell@hotmail.com
mailto:l_yearron@hotmail.com
mailto:monica.riska@hotmail.com
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Kjet-am@online.no 

 

5A 

 

 

Martin Kragtwijk Blåmannveien 11                            4314 Sandnes 

Mhj.kragtwijk@gmail.com 

48 11 29 64 

5A 

 

 

Anne H. Endsjø Alveveien 24                                  4314 Sandnes 

ahensjo@gmail.com 

 

90 14 73 62 

5B 

 

 

Jørgen Tjemsland Agathe B Grøndahlsvei 8B                  4023 Stvg 

 

92 22 89 72 

5B 

 

 

Bergitte Andersen Rissebærstraen 20                           4315 Sandnes 

Bergitte.andersen@lyse.net 

 

90 59 81 68 

6A 

 

 

Sveinung Rørvik Draugveien 64                                4314 Sandnes 

Sveinung.rorvik@lyse.net 

 

97 51 76 53 

6A 

 

Thu Tuyet Thi Pham Draugveien 6                                  4314 Sandnes  

truongvanhoa@hotmail.com 

 

90 71 93 55 

6B 

 

 

Anne Siv 

Vinningland 

Dvergstien 25                                 4315 Sandnes 

anne.vinningland@ahsell.no 

 

91 15 29 27 

6B 

 

 

Maritza Ivonne 

Briceno 

Askepottveien 85                            4314 Sandnes 

Maritza_briceno@hotmail.com 

 

98 68 52 34 

7A 

 

Hege Thu Bjaanes Nadabergstubben 33                       4315 Sandnes 

hege@bjaanes.com  

 

41 27 93 81 

7A 

 

 

Kristin H 

Skimmeland 

Veslefrikkveien 51                         4315 Sandnes 

Kristin.h.skimmeland@sandnes.kommune.no 

 

99 51 75 85 

7B 

 

 

Tove Marie 

Strømstad 

Draugveien 155                               4314 Sandnes 

Tovemarie80@hotmail.com 

 

92 81 76 26 

7B 

 

 

Inger Stokka Askepottveien 67                            4314 Sandnes 

Inger.reime@gmail.com 

 

45 20 95 20 

  

 

  

mailto:Kjet-am@online.no
mailto:gerdirene@gmail.com
mailto:Bergitte.andersen@lyse.net
mailto:Sveinung.rorvik@lyse.net
mailto:truongvanhoa@hotmail.com
mailto:anne.vinningland@ahsell.no
mailto:Maritza_briceno@hotmail.com
mailto:hege@bjaanes.com
mailto:Kristin.h.skimmeland@sandnes.kommune.no
mailto:Tovemarie80@hotmail.com
mailto:Inger.reime@gmail.com
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FAU representanter 2017/2018.    

 

1A Martin Ramstrøm Porsmyrveien 12                4314 Sandnes 

Minram85@gmail.comn  

 

91 55 64 29  

1A Roy Levi Olsen Slynggata 5 A                    4307 Sandnes 

Roy.olsen@lyse.net 

 

48 48 79 22  

2A Bente Birkedal Nøkkveien 62                    4314 Sandnes 

Bente.birkedal@sandnes.kommune.no 

 

40 87 50 14  

2B Christine Rekdal Myklabergveien 51            4314 Sandnes 

chredal@gmail.com 

                      

41 68 45 61  

3A 

 

 

Øyvind Gjerskvål 

 

Nøkkveien 2                      4314 Sandnes 

oygjer@hotmail.com 

 

41 33 03 64 

 

 

3A Elin K Otterå  Tyrihansveien 24 A 

elin.krog@lyse.net 

 

97 56 66 37  

4B  Cecilie Point 

Pedersen 

Rødhettestien 27                4314 Sandnes 

pointpedersen@mac.com 

 

90 03 81 04  

4B Unni Camilla 

Braadland  

Askepottveien 4                 4314 Sandnes 

Unni.cammila@lyse.net 

 

92 22 54 76  

5A  Bjarte Undheim Alveveien 31                     4314 Sandnes 

Bjarte.undheim@outlook.com 

 

92 23 89 20  

5B Annelise Opsal Nadabergstubben 12          4315 Sandnes 

annelise.opsal@gmail.com 

 

99 60 31 16 

 

 

6A 

 

Maciej Olaf 

Brzozowski 

Draugveien 73                   4314 Sandnes 

maciejbrzozowski@gmail.com 

 

97 49 58 54  

6B   97 05 37 51  

7A Mette Camilla 

Skauvik  

Nadabergstubben 19 D      4315 Sandnes 

Mette_camilla@yahoo.com 

 

91 30 19 69  

7B Toril Aasen  Snehvitveien 48B             4314 Sandnes 

toril.aasen@fkra.no 

 

40 00 58 03  

SFO 

 

 

Vara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Minram85@gmail.comn
mailto:Roy.olsen@lyse.net
mailto:Bente.birkedal@sandnes.kommune.no
mailto:chredal@gmail.com
mailto:oygjer@hotmail.com
mailto:elin.krog@lyse.net
mailto:pointpedersen@mac.com
mailto:Unni.cammila@lyse.net
mailto:Bjarte.undheim@outlook.com
mailto:lisamoen@hotmail.com
mailto:maciejbrzozowski@gmail.com
mailto:Mette_camilla@yahoo.com
mailto:toril.aasen@fkra.no
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Årsplan for skole-/hjem samarbeid for Porsholen skole. 
Tidspunkt Hva skal skje:  Ansvarlig: 

AUGUST Trinnkontaktmøte 

Kontaktlærer og trinnkontaktene møtes og lager halvårsplan 
for høsten/årsplan for skoleåret. 

Kontaktlærer  

 

SEPTEMBER
  

Trinnforeldremøte innen 15. sept.: 

Forslag til halvårsplan/årsplan i skole/hjem samarbeid legges 
frem. Orientering om fag/halvårsplaner/arbeids-måter/ 
klassemiljø/hjelpetiltak osv. 

Faglærere presenteres 

Aktuelle tema. 

Kontaktlærer 

OKTOBER Foreldresamtaler avholdes innen 1.november Kontaktlærer 

NOVEMBER   

DESEMBER Juleavslutning  Trinnkontakter 

JANUAR Trinnkontaktmøte:   

Forslag til utforming av halvårsplan/ 

Foreldrenes ansvar om våren. 

Trinnkontakter 

FEBRUAR   

MARS Foreldresamtaler avholdes innen 1.april Kontaktlærer  

APRIL Fellesmøte FAU – trinnkontakter FAU 

MAI Trinnforeldremøte innen 1.juni: 

Valg av trinnkontakter for neste skoleår.På 3.,5. og 7.trinn 

Aktuelle tema 

Trinnkontakt 

JUNI  Sommeravslutning/tur for trinnet/basisgruppen  

Trinnkontaktpermen leveres til de nye 

trinnkontaktene. 

Orienteringsmøte for høstens 1.klasse foreldre m/valg av 
trinnkontakter. 

Trinnkontakt  

 

 

Rektor  

    

Trinnkontakt/foreldre skriver referat fra møtene.  Dette legges i trinnkontaktpermen, og sendes ut til 

de som skal ha det. 
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    Informasjonsskriv fra helsesøster. 
 

TIL FORESATTE. 

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, skolelege og fysioterapeut, og er en videreføring av 

helsestasjonsarbeidet. 

 

Skolehelsetjenestens arbeidsoppgaver: 

 Individuelle undersøkelser på bakgrunn av den enkeltes helsetilstand. 

 Oppfølging og evt. henvisning av barn med spesielle behov. 

 Vaksinering. 

 Miljøtiltak. (elevenes arbeidsmiljø/skolehverdag) 

 Helseopplysning individuelt og i grupper. 

 Tverrfaglig samarbeid. 

 Delta i relevant undervisning. 

Førskoleundersøkelsen. 

 Helseopplysningsskjema til foresatte. 

 Oppfølging av fremkomne behov på helseopplysningsskjemaet 

 Samtale med foreldre og barn om tema som fremmer helse 

 Høyde/vekt 

 Hørselundersøkelse 

 Oppfølging av tidligere kontakt ved behov 

 Legeundersøkelse 

 

1.klasse 

Helsesøster deltar på foreldremøte. 

 Orientere om skolehelsetjenesten. 
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2.klasse 

 Vaksinere mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt 

3.kasse 

Helsesøster deltar på foreldremøte. 

 Helseopplysningsskjema til foresatte. 

 Oppfølging av fremkomne behov på helseopplysningsskjemaet. 

 Høyde/vekt undersøkelse 

 Helseopplysning om ernæring/fysisk aktivitet og om å være venner. 

 Informasjon om 3.klasseundersøkelsen 

6.klasse 

 Vaksine: Meslinger, røde hunder og kusma 

 Helseopplysning om pubertet og personlig hygiene. 

 

7.klasse 

 Vaksine: Jenter: HPV – tre ganger tilsamme 

 

Helsesøster har fast kontortid på skolen.  Skolehelsetjenesten er avhengig av et samarbeid med elev, 

foresatte og skolens personell.  Vi oppfordrer dere om å ta kontakt med helsesøster ved behov.  

Helsesøster formidler videre kontakt med skolelege og fysioterapeut.  Ved akutt og kronisk sykdom 

er det fastlegen som skal kontaktes. 

 

HELSESØSTER   

 

Tlf. 51 63 74 48 

 

SKOLEHELSETJENESTEN 


