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VELKOMMEN! 
Vi har gleden av å ønske ditt barn velkommen til Bogafjell skole til høsten. Det er sikkert 
mange tanker og spørsmål som melder seg i forbindelse med skolestart. Vi håper at dere i 
dette heftet vil få svar på noen av spørsmålene dere har og finne opplysninger som kan være 
av nytte. 
 
Mange barn gleder seg til å begynne på skolen. De har store forventninger om å  lære å 
lese, skrive og regne, og aller helst vil de lære alt på en gang. Denne sterke trangen til å lære 
prøver vi i skolen å dra nytte av i arbeidet vårt. Her er noen tips om hvordan foreldre kan 
være med på å gjøre skolegangen lettere for barnet: 
 
FØR SKOLESTART: 

● Les mye for barnet. Les og lek med rim og regler. 
● Besøk biblioteket.  
● Les selv bøker, slik at barnet får se at dere liker bøker. 
● Spill spill sammen, f.eks. ludo og yatzy med to terninger.  
● Snakk med barnet. La barnet selv få snakke, fortelle og spørre. 
● Ha fokus på at barnet skal være på skolen for å lære.  
● Tren på praktiske og sosiale ferdigheter som f.eks: 

○ å ta imot beskjeder. 
○ å tåle og tape i spill. 
○ å ta hensyn til andre, dele og vente på tur. 
○ å kle av og på seg yttertøy og sko selv. 
○ å bli selvstendig på toalettet. 
○ å gå på tur. 

 
ETTER SKOLESTART: 

● Vis interesse for barnets arbeid. 
● Gi ros og oppmuntring. 
● Hjelp barnet frem til rett løsning når det står fast. 
● Ikke sett for store krav. Vær fornøyd dersom dere ser at barnet gjør sitt beste. 
● Les for barnet og bruk biblioteket. 
● Vær tydelig på hva som er rett og galt. 
● Fortsett å trene på praktiske og sosiale ferdigheter. 

 
FØRSTE SKOLEDAG 
Første skoledag er mandag 19. august. Elevene møter sammen med foresatte ved skolens 
hovedinngang kl 10.00. Elevene blir ropt opp klassevis og blir med sin lærer til klasserommet 
hvor de er resten av skoledagen. Første skoledag trenger barnet skolesekk med pennal, 
matpakke og vannflaske. Det er også viktig at barnet har klær til å være ute i. Elevene slutter 
til vanlig tid kl. 12.15. SFO må få beskjed hvis barnet ikke skal på SFO denne dagen.  
 
KONTAKTLÆRERE 
Det vil være seks kontaktlærere på trinnet, to i hver klasse: 

1A: Tore Nesse og Kari Lund Martinsen 
1B: Maiken Salte og Elisabeth Øvergård Lode 
1C: Kristine Husberg Nilsen og Marlen Leidland 
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SKOLEÅRET 
Skoleruta for skoleåret 2020 - 2021 ligger på skolens hjemmeside. Skolen har seks 
planleggingsdager i løpet av året. Disse står på skoleruta. 
 
Elevene har 190 skolepliktige dager, og ferie skal legges i skolens ferier. Ved søknad om fri, 
kan kontaktlærer gi fri i inntil 3 dager sammenhengende. Ønsker du å søke om fri utover 3 
dager, benyttes eget skjema som ligger på hjemmesiden. Dette skjema leveres rektor. 
Foreldre har ansvar for å følge opp skolearbeid ved fravær, det gjøres ved å følge trinnets 
mål som står beskrevet på ukeplanen og å gjøre arbeidet som står på ukeplanen. Det 
utarbeides nødvendigvis ikke egne planer hvis ferie er årsaken til permisjon.  
 
FELLES ANSVAR 

For å gjøre skoledagen best mulig for elevene, er vi helt avhengig av et godt samarbeid 

mellom skole og hjem. Kommunikasjonen mellom skole og hjem skal være preget av dialog 

og gjensidig respekt for hverandres roller og ansvarsområder. 

 

Skolens skal:  

● Gi undervisning som er forankret i læreplanverket og opplæringsloven. 

● Gi informasjon gjennom ukeplan, hjemmeside, utviklingssamtaler og foreldremøter. 

● Ha kommunikasjon med hjemmet gjennom transponder, e-post, telefon og møter.  
● Møte foreldre og barn med respekt og forståelse. 
● Stille realistiske krav til elevene. 
● Jobbe for et trygt og godt skolemiljø for alle. 

 

Foresatte skal:  
● Ha en grunnleggende positiv holdning til skolen og medelever.  
● Sørge for at barnet er uthvilt og har spist frokost når det kommer på skolen. 
● Følge opp at barnet møter presist til skolen. 
● Følge opp at barnet har nødvendig utstyr, mat og klær/sko med seg på skolen. 
● Lese ukeplan, transponder, hjemmesiden og skriv som kommer fra skolen. 
● Følge opp skolearbeidet daglig. 
● Følge opp avtaler som blir gjort. 
● Melde fra om fravær på transponder innen kl. 08.00. 
● Informere skolen om forhold som kan påvirke skolehverdagen til barnet. 
● Svare på brukerundersøkelser. 

 
FORELDREKONTAKTER 
Foreldrekontaktene er tillitsvalgt for foreldrene som har barn i samme klasse og bindeleddet 
mellom foreldrene i klassen og skolen. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) lager hvert år et eget 
årshjul med aktiviteter som foreldregruppa er ansvarlig for. Foreldrekontaktene koordinerer 
og delegerer oppgaver og ansvar i forbindelse med årshjulet. Foreldrekontaktene skal også, i 
samarbeid med lærerne, forberede (og lede) foreldremøte på våren. Foreldrekontaktene kan 
i tillegg arrangere tilstelninger for elevene og foreldrene, turer, bedriftsbesøk og lignende.  
 
Dere kan finne mye nyttig informasjon på FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen) sine 
hjemmesider. 
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PEDAGOGISK–PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 
Målet er at alle barn på Bogafjell skole skal mestre skolestarten, men barn er ulike og har 
ulike forutsetninger. Noen barn har utfordringer som gjør overgangen til skolen og 
skolestarten krevende. I noen tilfeller er det behov for samspill og hjelp fra PPT. PPT utreder 
enkeltelever og sørger for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der det er behov. I 
den gir PPT råd og veiledning om hvordan skolen best mulig kan tilrettelegge for eleven. For 
enkeltelever kan det gjelde fagvansker, sosiale utfordringer, atferdsvansker, eller 
utfordringer knyttet til motorikk, tale, hørsel og syn. PPT bidrar, sammen med skolen og 
foresatte, til å legge til rette for at elever med funksjonshemming blir godt integrert i skolen. 
Ved skolestart er PPT en viktig støttespiller. Oppmelding til PPT skjer i hovedsak av skolen i 
samråd med foresatte, og utføres av skolens ressursteam. Skolen må ha de foresattes 
samtykke. 
 
SKOLEHELSETJENESTEN 
Bogafjell skole har helsesykepleier Åse Karin Byberg tilstede på skolen mandag - torsdag. Åse 
Karin vil informere mer om skolehelsetjenesten på høstens foreldremøte. Helsesykepleier 
kan nås på telefon 51336346 og e-post: ase.karin.byberg@sandnes.kommune.no 
 
OM BOGAFJELL SKOLE 
Bogafjell skole ble åpnet høsten 1998. Skolen er en barneskole (1.-7. trinn) med om lag 500 
elever og 70 ansatte fordelt på skole og SFO. Skolen har tre paralleller på hvert trinn, 
bortsett fra på høstens 5. trinn, som har fire paralleller.  

Visjon og verdier: Skolen drives under visjonen “Levende skole”. Visjonen gir retning for 
skolens virksomhet og viser igjen i våre verdier, satsningsområder og daglige praksis.  

★ Å gi elevene mulighet til å lære og utvikle seg og ruste dem for livet, er vår 
viktigste oppgave. Som “Levende skole” setter vi elevenes læring og utvikling i 
sentrum. 

★ Opplevelsen av å mestre gir tro på at man kan og lyst til å lære. For en “Levende 
skole” er motivasjon og mestring sentrale begreper.  

★ Trivsel og trygghet gir gode vekstvilkår. Som “Levende skole” vektlegger vi 
trivselsskapende tiltak og gode rutiner og sier nei til mobbing og krenkende 
adferd.  

★ En “Levende skole” er en mangfoldig og inkluderende skole, med rom for alle, og 
hvor respekt og toleranse står i fokus. Det innebærer blant annet at vi legger vekt 
på å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne i skolesamfunnet – mellom 
elever, foresatte og ansatte.  

Satsingsområder: På Bogafjell skole har vi i flere år hatt klasseledelse som et av våre viktigste 
satsingsområder. For oss handler god klasseledelse om å legge til rette for læring gjennom 
relasjonell og strukturell støtte. Vi har spesielt fokus på oppstart og avslutning av timer, og 
på gode overgangssituasjoner. 

Skolen er med i Sandnes kommune sin satsing på chromebook, og alle trinn bruker den 
digitale læringsplattformen Google classroom som verktøy i undervisningen. 1. trinn 
introduserer chromebook i løpet av skoleåret, i første omgang kun til bruk på skolen. 
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Høsten 2020 trer de nye fagplanene i læreplanverket i kraft. Fagfornyelsen, og 
implementering av nye læreplaner, blir derfor et viktig satsingsområde for oss kommende 
skoleår. Den nye læreplanen vektlegger blant annet dybdelæring og en større sammenheng 
mellom fagene. Læreplanverket fremhever også tre tverrfaglige temaer, som skal integreres 
i relevante fag. De tverrfaglige temaene er: 

● demokrati og medborgerskap 
● bærekraftig utvikling 
● folkehelse og livsmestring 

 
 
Dagsrytme: Skolen begynner kl. 08.15 hver dag, og skoledagen er delt inn i fire 
undervisningstimer på 60 minutter hver. Elevene på 1. trinn skal ha 18,75 
undervisningstimer hver uke. 1. trinn har derfor 3 timer hver mandag og fire timer hver 
tirsdag, onsdag og torsdag. På fredager har trinnet 3, 75 undervisningstimer og slutter kl. 
13.15. 
 
Timeplanen til 1. trinn vil se slik ut: 
 
 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 08.15-09.15  
 

    

Friminutt 09.15-09.30      

2. time 09.30-10.30  
 

    

Spisepause 10.30-10.45      

Friminutt 10.45-11.15      

3. time 11.15-12.15  
 

    

Friminutt 12.15-12.30      

4. time 12.30- 13.30     
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KONTAKTINFORMASJON 
Skolens kontor vil til vanlig være betjent fra kl. 07.30 – 15.00. 

● Telefon: 51338700 
● E-postadresse til alle ansatte finner du på skolens hjemmeside.  
● Rektor: Jørgen Slyk  
● Avdelingsleder 5. – 7. trinn: Elise Bjørge Folgerø  
● Avdelingsleder 1. – 4. trinn: Camilla Bakkene 
● Avdelingsleder SFO: Hege Nævdal 
● Administrasjonskonsulent: Kate Ueland  
● Vaktmester: John Bjørklund  

 
Skolen sin hjemmeside finner du på www.minskole.no/bogafjell  
På hjemmesiden finner du aktuell informasjon om skolen og de enkelte trinnene. Vi har også 
opprettet en egen fane for 1. trinn 2020/2021. Der finner du siste nytt om ting som skjer i 
forhold til skolestarterne. Vi oppfordrer dere til å abonnere på nyheter på hjemmesiden. 
Husk at du må abonnere på nytt for hvert nye skoleår.  
 
Transponder: Skolen bruker den digitale meldingsboken Transponder Meldingsbok til 
kommunikasjon mellom skole og hjem. Den kan lastes ned som app i Appstore og Google 
Play, eller brukes fra nettleser (transponder.no).  Transponder benyttes til informasjon, korte 
beskjeder og meldinger ved sykdom og fravær. Beskjeder om fravær sendes til skolen innen 
kl. 08.00. Dersom vi ikke har fått beskjed om fravær, og en elev ikke kommer på skolen i 
løpet av 1. time, tar vi kontakt med foreldre.  

Det også mulig å ringe eller sende e-post til lærerne. Første trinn har en egen trinntelefon 

med telefonnummer 94806243. Husk å ringe, ikke sende SMS, til dette nummeret. Lærernes 

e-postadresser finner dere på trinnets ukeplaner og på hjemmesiden. 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

Postmappe: Ved skolestart får elevene en mappe med materiell fra Trygg Trafikk. Denne 
mappa ønsker vi å bruke som fast postmappe mellom skolen og hjemmet. Postmappa 
brukes til lekser og informasjonsskriv og skal alltid ligge i sekken. 

Pennal: Vi ønsker at elevene har posepennal eller pennal med ett rom med seg på skolen. 
Pennalet bør inneholde fargeblyanter som er gode og holde i. Vi bruker ikke tusjer på skolen. 
Elevene får blyant og viskelær på skolen. 

Bøker: Elevene får engangsbøker i 1.klasse, så de trenger ikke brede på bøkene.  

Chromebook:  Alle elevene får låne en egen chromebook så lenge de er elever ved skolen. 

Chromebook brukes som læringsverktøy på skolen, etter hvert også til lekser. Dere får mer 

informasjon om bruk av chromebook når elevene skal begynne å bruke den hjemme. 

Mat og drikke: Vi oppfordrer til sunne matpakker og drikke uten sukker. Vi ønsker at elevene 

har med vannflaske på skolen. Det gjelder også de elevene som har skolemelk.  
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Skolemelk kan bestilles direkte fra Tine på www.skolelyst.no 

Frukt: Vi har fruktpause i slutten av 1. time hver dag. Send gjerne med eleven ferdig oppdelt 

frukt eller grønnsaker (ikke yoghurt, müslibar/energibar o.l.). Appelsin/mandarin må være 

ferdig skrelt pga. allergi. 

Klær/skiftetøy: Alle elevene har hver sin boks i garderoben til ekstra tøy. Det bør alltid 

finnes minst ett skift i denne boksen. Merk klærne godt med navn.  

Innesko: Vi bruker innesko, gjerne egne joggesko, sandaler e.l. Elevene trenger ikke gymsko i 

første klasse. 

Leker: Elevene kan ikke ha med egne leker på skolen. 

Vennegrupper: Det skal arrangeres vennegrupper på 1. trinn. Dette er noe som organiseres 

av foreldrekontaktene, og er et tema på høstens foreldremøte. Lærerne hjelper til med å 

sette opp grupper.  

Bursdagsfeiring: Skolen oppfordrer til at man inviterer enten alle guttene, alle jentene eller 

hele klassen i bursdag. Da kan elevene få levere ut invitasjoner til bursdag på skolen. Elever 

fra andre klasser må få invitasjon på fritiden.  

Foreldremøter: Dere vil få invitasjon til to foreldremøter hvert skoleår, ett på høsten og ett 

på våren. Vårens foreldremøter arrangeres av FAU i samarbeid med skolen. Det er 

avgjørende for et godt skole - og hjem-samarbeid at man møter opp på foreldremøtene.  

Utviklingssamtaler: Dere vil få innkalling til to utviklingssamtaler per skoleår. På første trinn 

er ikke elevene med på høstens samtale. Hvis dere ønsker et møte med lærer før oppsatt 

utviklingssamtale, ta kontakt med lærer.  

Mitt valg: Bogafjell skole bruker et program som heter “Mitt valg” når vi jobber med sosial 

kompetanse. Programmet skal hjelpe elevene med å ta gode valg for seg selv og i 

samhandling med andre.  

TL-leker: Bogafjell skole er med i trivselslederprogrammet. Hvert halvår blir 2 elever pr 

klasse fra 4. - 7. trinn kurset for å bli trivselsleder (TL). De leder deretter TL-leker ute i 

friminuttene. Det arrangeres 4-6 TL-leker hvert storefri mandag - fredag.  

Parfymeallergi: Det er parfymeallergi på skolen. I praksis betyr dette at ansatte, elever og 

foreldre ikke kan bruke parfyme på skolen. 

Parkering: Skolens parkeringsplass er forbeholdt personalet. For å unngå ulykker og farlige 

situasjoner oppfordrer vi foreldre som skal følge barna til skolen om å bruke føttene. Må du 

bruke bil, ber vi om at du slipper barna av ved “park and ride” og at de går derfra over 

gangbrua til skolen. 
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SFO  
Bogafjell SFO er en skolefritidsordning for barn på 1. til 4. trinn.  
Vi har to oppholdstilbud å velge mellom:  

● Full plass, hvor barna går 5 dager i uken.  
● 3 dagers plass, hvor barna går 3 dager i uken.  

 
På 1. trinn har vi to ulike grupper å velge mellom:  

● 1.trinn, vanlig SFO  
● Natur- SFO for barn som ønsker å være mye ute i naturen. Tre av dagene er de ute og 

de to siste dagene er fordelt mellom idrettshall og inneaktiviteter. Denne basen 
holder til i skogen bak gymsalen. Natur-SFO har barn fra 1.-4. trinn. Dersom dere 
ønsker at deres barn skal begynne i natur-SFO, sender dere e-post til 
bogafjell.skole.sfo@sandnes.kommune.no 

 
  

Åpningstider  
Man – fre  07.30 – 08.15 og 13.15/13.30 – 16.30.  
 
I feriene har SFO åpent fra 7.30 til 16.30. 
 
SFO har stengt 4 uker i juli måned og har 3 planleggingsdager i løpet av året.  
 
Eget utfyllende informasjonshefte om Bogafjell SFO finner dere på Bogafjell skole sine 
hjemmesider, under fanen SFO og videre under viktig info i menyen til høyre.  
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