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God skolestart
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★ Satsningsområder

★ Åpen skole

★ Foresattes rolle



Fravær.

● Meld i Transponder før kl. 07:30 ved sykefravær.

● Annet fravær som tannlege, legebesøk ol. skal meldes til lærer.

Dette fraværet gjelder kun for det tidsrommet timen varer.

Ved langvarig fravær kan skolen be om legeerklæring.

● Eleven har skoleplikt og skolerett. Skoleåret har 190 skoledager.

            Ved behov for permisjon, skal det søkes i god tid - dette handler om forsvarlig saksbehandling.

            Kontaktlærer kan gi permisjon for tre dagers fravær.

            Rektor KAN gi permisjon inntil 10 dager fravær.



Trafikksituasjonen ved skolen.

La eleven gå til og fra skolen.

Ikke stopp og slipp eleven av ved/på parkeringsplassen til skolen, bruk parkeringsplassen ved Gisketjern.

Trafikkvakter.

Skolen samarbeider tett med FAU når det gjelder trafikkvakter i Postveien. Foresatte på småtrinnet må stille 

som vakter i løpet av skoleåret. 



Elevens rettigheter.
★ Opplæringsloven § 5-1.

○ Rett til spesialundervisning.

■ Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har 

rett til spesialundervisning.

★ Opplæringsloven § 2-8.
○ Elever i grunnskolen med et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har 

gode nok språkferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til 

morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

■ Ressurser til denne opplæringen blir gitt særskilt til skolen ut fra antall elever med behov.



Elevens rettigheter.
★ Opplæringsloven kap. 9A.

○ Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø.

■ Alle voksne som jobber i/på skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at alle har et trygt skolemiljø.

■ Skolens plan for et trygt og godt skolemiljø; nulltoleranse og systematisk arbeid.

■ Hvordan melde?

■ Foresattes rolle

★ Voksne skaper vennskap - YouTube
★ Voksne skaper vennskap - sammen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=US62neLe3qM
https://www.youtube.com/watch?v=mkEUBOqgrjY


Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Tone Tjessem Haara 
Helsesykepleier er på skolen mandag 8.00-13.00, tirsdag til fredag fra 
8.00-15.30 
Kontor: I hovedbygg, gang til høyre ved melkeskapene.  
Velkomne til å ta kontakt på mail  eller telefon. Nytt: Digi-Helsestasjon. 

Skolelege: Ciin Hau Dim

 



Hva kan helsesykepleier bidra med?

• Helsesykepleier har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende 
helsearbeid 

• Lavterskeltilbud, lett tilgjengelig for barn og foreldre 
• Taushetsplikt 
• Faste oppgaver: skolestartundersøkelsen 1.trinn, trivselssamtale i 

3.trinn, vaksiner i 2., 6. og  7. trinn. Undervisninger: fysisk/psykisk 
helse, vold og overgrep, pubertet.  

• Vekst og utvikling, (målinger 1.+3. trinn) syn og hørsel 
• Støttesamtaler med barna, sosiale/psykiske vansker. Åpen dør. Tilbyr 

grupper i samarbeid med skolen.  
• Veilede og støtte foreldre i foreldrerollen 
• Samarbeider med og henviser til andre tjenester ved behov, f.eks. 

ernæringsfysiolog og psykolog. 

 



Skolestartundersøkelse

Utføres i løpet av høsten på 1. trinn.   

Barnet møter sammen med foreldre på helsesykepleiers kontor 

Helsesamtale med helsesykepleier og somatisk undersøkelse av lege 

I forkant av samtalen vil helsesykepleier måle høyde/vekt og ha en kort 
samtale med barnet. 

 



To gode råd

Skole-Hjem samarbeid:  

Ydmyke og lydhøre overfor hverandre 

Hjemmet 
En fredelig arena,  uten kjefting

 



Faglig og sosiale planer

• Trinnet jobber som et team. 
• Alt av fag planlegges sammen. 
• Undervisningen kjøres parallelt - kun gym som ikke er på samme tid. 
• 3. økt er mye lek. På sikt vil vi også blande barnegruppene for at 

elevene skal bli bedre kjent på tvers av klassene. 



Lese- og skriveopplæring

• 2 bokstaver i uken, noen repetisjons-uker.
• Ulike aktiviteter: 

– høytlesing 
– stasjoner
– skrive i luft, på rygg, på tavla, i bok

• Innarbeide gode rutiner
• Bokstavene skal stå på linja
• Bokstavlyd/bokstavnavn
• SILOREMA



Hva kan dere foreldre hjelpe til med?

• Vær gode lese-forbilder i alle fag.
• Medlesing.
• Hold fingeren under teksten når de leser. Gå 

gjennom oppgaveteksten, hva spørres det om.
• Gjenfortelle innholdet.
• Snakk om vanskelige ord. 
• Snakk om nye begreper og uttrykk.



Matematikkopplæring

• Vi jobber med form, plass, retning, stilling, mengde, 
antall og symboler og telling. Dette skal danne 
grunnlag for matematikken videre. 

• Kapittelbrevet 
• Tallene begynner vi med litt utover høsten. 

Fokuserer på rett skrivemåte fra dag en.
• Matemagisk grunnbok på skolen og oppgavebok til 

lekser



Dagsrytme

8.05 - 8.15 Oppstart. Rolig start, stillelesing i klasserommet
8.15 - 9.30 1. økt. Samling. Gå gjennom dagen. 
9.30 - 9.40 Friminutt (1.trinn alene i skolegården)
9.40 - 10.40 2. økt
10.40-11.10 Mat
11.15 - 11.35 Friminutt (med resten av trinnene)
11.35 - 13.05 3. økt. Lek

Tirsdag 
11.20 - 12.05 3. økt. 



Lekser

• Ha god tid – invester i tid nå! TA KAMPEN!
• Ha fokus på at de skriver bokstavene og tallene 

riktig og at bokstavene er riktig plassert i 
bokstavhuset.

• Send en mail eller melding på transponder om de 
IKKE vil gjøre leksene.

• Dersom det skulle være noe – ta kontakt!
• Zeppelin lesebok og zeppelin arbeidsbok

Ikke gjør andre sider enn det som står



Postmappe

• Skal sjekkes hver dag.
• Ha i sekken hver dag. 
• Ta ut beskjeder som ikke trenger å ligge der.
• Postmappen skal være tom hver mandag.



Hjemmesiden

• Sjekk hjemmesiden med jevne mellomrom
• Digital ukeplan 
• Bilder fra hva vi har gjort
• Kontaktinfo
• Generell informasjon fra skolen www.minskole.no/trones

https://www.minskole.no/trones


Ønsker fra trinnet

• Frokost
• I skolesekken: leksebøker, postmappe, matpakke, 

pennal
• Drikkeflaske i hyllen mandag - fredag
• Klær: skift, gymsko, innesko, regntøy, støvler
• Merk klær og andre ting med navn/telefonnummer.
• Elevene går rett inn i klasserommet 08.05 - 08.15. 
• Foresatte venter ute ved henting og avlevering



Ønsker fortsetter

• Ta på barnet ditt klær og sko de selv får på og av.
• Toalettbesøk – elevene bør klare seg selv
• Leker og andre forstyrrende ting skal ikke være med 

på skolen.
• Mobil/smartklokke skal være avslått i sekken.



1. trinn skal gå inn her - både barn og foresatte



Pose til skiftetøy

Alle elever får en slik pose som
skal henge på knaggen ute i gangen.  



Transponder

• Melde fravær og korte beskjeder
• Fravær → (+ Ny) → skriv ny fraværsmelding
• Felles beskjeder
• Trykk ok når du har lest. På den måten får vi 

oversikt.



Kontaktlærertime

• Hver mandag eller onsdag fra klokka 13:15-14:15
• Mail (foretrukket)
• Vi ønsker et godt samarbeid - ikke vær redd for å ta 

kontakt ☺ 



Allergi

På trinnet har vi elev med alvorlig VALNØTT ALLERGI
Ved eksponering må vi ringe ambulanse. 

VIKTIG Ingen elever på 1. og 2.trinn, eller SFO, kan ha med seg nøtter i 
matboksen. Brød med valnøtter kan heller ikke være med!



Sunn matpakke

• Turmat. Når vi er på tur kan elevene ha med seg 
kjeks eller Mellombar. 

• Mellombar skal IKKE være i matpakken når vi har  
ordinær skoledag. 

• Sunn niste. Grovt brød med næringsrikt pålegg. 
• Unngå cornflakes. 
• Involver ditt barn i matlagingen

– så slipper vi “Jeg liker ikke det mor/far har lagt i 
matboksen!”



Tomme kalorier = ingen næring

• Den anbefalte grensen for sukkerinntak er 10 
energiprosent 

• Anbefalt maksgrense for sukker
5-åring - 30 gram 
9 åring - 44 gram



Følelser og grenser

• Møte egne følelser
• Møte barnets følelser
• Hjelpe regulere barnets følelser
• Validere barnet
• Motivere/støtte barnet
• Sette krav
• Sette grenser

Hvem bestemmer? 
Voksne eller barn 



Noen tips til slutt



Leseglede




