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Røttene i verdensarven,
hodet i framtida!



VELKOMMEN TIL
ET NYTT SKOLEÅR

Denne høsten vil fem lærere ta etterutdanning og
jobbe redusert samtidig som to lærere har flyttet fra
Tinn. Kontaktlærerne på trinnene blir stort sett de
samme, men på 5.trinn og 7.trinn vil det være tre
kontaktlærere på grunn av etterutdanningen.

Kommunens satsingsområde de neste tre
skoleårene er tilpasset opplæring for alle elever. Vi
skal delta i dette prosjektet sammen med hele
Kongsbergregionen.

På 1.trinn har vi ansatt en assistent i hver gruppe, for
å styrke voksentettheten blandt de yngste. Vi
fortsetter med jul til jul lærer. Lisbeth Myhre har lang
erfaring og tatt etterutdanning som ”lesespesialist”.
Hun følger elevene fra jul i førsteklasse til jul i
andreklasse.

En stor endring fra høsten er at vi går over fra 45
minutters økter til 60 minutters økter. Dette fordi vi
har erfart at 45 minutter ofte er for kort tid til å
innlede, arbeide og oppsummere emner. Det er en

ny læreplan på trappene. Her vil fokus vil være på å
jobbe med færre ting, på flere måter, over lengre tid.
Fag- og timefordelingen fra Utdanningsdirektoratet
er også fordelt etter klokketimer, derfor er det også
praktisk for oss å gjøre det samme.
Skolen innfører høsten 2018 nytt skoleadministrativt
system, IST.  Barnehagene og SFO har allerede gjort
dette. Da får vi samme system i hele
Kongsbergregionen fra barnehage og ut
ungdomskolen.

All post fra kommunen kommer nå i din digitale
postkasse. For eksempel svar på søknader om SFO
plass. Skolen oppgraderer samtidig Transponder
SMS til Transponder meldingsbok rundt høstferien.
Mer info om dette finner dere i dette heftet.

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

Hilsen



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

1.økt: 8.10-09.40

Friminutt 09.40-
09.55

2.økt: 09.55-
10.55

Spisepause 10.55-
11.15

Friminutt 11.15.-
11.45

3.økt: 11.45-
12.45

Mandag og
onsdag til 13.15

Friminutt: 12.45-
12.55

4.økt: 12.55-
13.55

              BUSSTIDER

SKOLEDAGEN

SKOLERUTA 2018-2019
AUGUST
Planleggingsdager 15.-
17.august. Skole+SFO stengt.
Første skoledag: 20.august

SEPTEMBER
Planleggingsdag fredag
14.september. Skole og SFO
stengt.

OKTOBER
Høstferie uke 41

DESEMBER
Siste dag før jul er fredag
21.desember.

JANUAR
Første skoledag etter jul er
onsdag 3.januar

2.januar er det planleggingsdag
- skole og SFO er stengt.

FEBRUAR
Vinterferie, uke 8

APRIL
Påskeferie  fra 15.- til og med
22.april

MAI
Fri onsdag 1.mai
Offentlig fridag, fredag 17.mai
Kr.himmelfartsdag 30.mai
Fridag 31.mai

JUNI
2.pinsedag, 10.juni

Siste skoledag før sommeren
er 21.juni

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.



VÅRE
ANSATTE

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

ADMINISTRASJONEN VED SKOLEN

LÆRERE OG ASSISTENTER

Kontaktlærer Janet Ausland

Kontaktlærer Margit Romtveit

Lærer Ina Malin Nylend Johanssen

Lærer Irene Bråthen

Lærer (jul til jul) Lisbeth Myhre

Assistenter Marit N. Strand og Bjørg Bugge

Kontaktlærer Silje Lindskog

Kontaktlærer Trine Bugge Mathisen

Lærer Irene Bråthen

Lærer (svømming) Ingunn Hovinbøle

Lærer Elin Knutsen

Lærer (gym) Ajdin Pasovic

Lærer (jul til jul) Lisbeth Myhre

Assistenter Synnøve Olsen og  June Nesheim

Rektor Arne Persson Tlf: 92630695

Inspektør Jorunn Øverland Tlf: 91132188

SFO-leder Ajdin Pasovic Tlf: 90918900

Spes-ped koordinator Laila Torgersen Tlf: 41700471

Sosiallærer Lisbeth Myhre Tlf: 41700472

Sekretær Grethe V. Hansen Tlf. 35082770 eller
41700398

41700402

1.TRINN

41700401

2.TRINN

Hovednummer

til skolen:

35082770



41700404

3.TRINN

41700403

4.TRINN

5.TRINN

41700405

6.TRINN

Kontaktlærer Ingunn Hovinbøle

Kontaktlærer Heidi Billing

Lærer (matte, engelsk) Susan Smith

Assistenter Aina Skaret og June Nesheim

Kontaktlærer Eli Sørli

Kontaktlærer Synnøve Ørnes

Lærer Runar Jensvold

Lærer Jan Erik Moen

Lærer Laila Torgersen

Lærer Ina Malin N. Johansen

Lærer Siv Iversen

Assistenter Ann Karin Stenersen, Monica Svendsen

Kontaktlærer Christian Sør-Reime

Kontaktlærer Vanessa Asdal

Kontaktlærer Fredrik Forfang

Lærer (matte, norsk) Åse Sando

Lærer (K&H) Irene Bråthen

Lærer (musikk) Kjersti Synnøve Johanssen

Assistent Jorån Elnes

Kontaktlærer Snorre Nevervei

Kontaktlærer Randi Naglesaker

Lærer (mat og helse) Mariann S. Nylend

Lærer Tuva Hays

Lærer (gym) Fredrik Forfang

Lærer Sigrunn Luraas

Assistenter Ann Karin Stenersen og Osman Noor

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

41700406



ANDRE FUNKSJONER

7.TRINN

41700407

Kontaktlærer Ingunn B. Svaland

Kontaktlærer Julia Kramviken

Kontaktlærer Ann Marica Sollid

Lærer Susan Smith

Lærer Kjersti Synnøve Johanssen

Assistenter Ann Karin Stenersen, Osman Noor og
Mahmoud Dib

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

 Jorunn Øverland og Ann Marica Sollid

Trine Bugge

Lisbeth Myhre

Sigrunn Luraas

Laila Torgersen

Elin Knutsen

Trine Bugge Mathisen

Eli Sørli

Christian Sør-Reime

Christian Sør-Reime

HELSESØSTER

Elisabeth Scott Delos
Santos er helsesøster

ved skolen på onsdager
og torsdager.

Hun kan kontaktes på
e-post:

elisabeth.santos@tinn.kommune.no

Telefon: 35082950
Mobil: 91836652

mailto:Elisabeth.santos@tinn.kommune.no


MELDINGSBOK
Rundt høstferien 2018 går vi over til Transponder digital meldingsbok. Denne
funksjonen kan erstatte e-poster, SMS, papirbaserte skjemaer og liknende,
slik at alt samles på ett sted. Alle foresatte må derfor laste ned app’en
Transponder Meldingsbok til sin smarttelefon. Dere vil få mer informasjon om
dette før oppstart. Dette gir en mer sikker og tilgjengelig kommunikasjon
mellom hjem og skole.

LES OG SKRIV MELDINGER

●Det er lett å kommunisere med skolen og motta

meldinger

EN APP - FLERE MELDINGSBØKER

●Har du flere barn får de hver sin digitale

meldingsbok inne i app’en.

INNSYN

●Det er et viktig prinsipp at du vet hvem som har

tilgang til dine barns meldingsbøker. Dette ser du

ved å klikke på tilganger.

FRAVÆRSMELDING

● Registrer fravær på barnet ditt. Ved sykdom må

dere sende melding om dette før skolestart.

Dere kan søke om fri inntil en dag på denne

måten. Alt over en dag må dere søke digitalt via

skolens hjemmeside.

BESVARE SKJEMA

● Elektroniske skjemaer kan besvares direkte i app.

Foresatte ser dersom andre i familien har

besvart.



T
Alle skolene i Tinn kommune skal i samarbeid med Kongsbergregionen jobbe
med å forbedre praskis i forhold til ti lpasset opplæring, da med et spesielt
fokus på spesialundervisning. Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp
i skolen. Alle elever skal møte utfordringer og krav de kan strekke seg mot,
som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre.

Retten til tilpasset opplæring er forankret i opplæringsloven og i læreplanverket. Den gjelder for alle elever.
Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen
innenfor fellesskapet. Formålet med tilpasset opplæring er at alle elever skal ha like muligheter til å utvikle
seg, uavhengig av utgangspunkt og forutsetninger. Tilpasningen handler ikke bare om opplæringens innhold,
men også hvordan undervisningen er organisert, hva slags lærestoff barna skal arbeide med og hvilken type
oppgaver de skal løse for å nå læringsmålene.

Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon, for eksempel i arbeidsoppgaver, lærestoff, intensitet i
opplæringen, organiseringen av opplæringen, læremidler og arbeidsmåter.
Opplæringen skal tilpasses på to nivåer, både til den enkelte elev og til hele elevgruppen. For at læreren skal
kunne tilpasse opplæringen, må han eller hun ha kunnskap om den enkelte elevs evner og forutsetninger.
Dette kartlegges gjennom observasjon, samtaler med foreldre, andre lærere og eleven selv.
Kartleggingsprøver er også med på å gi skolen kjennskap til elevens nivå.

Tilpasset opplæring gjelder både for de som følger ordinær opplæring og for de som mottar
spesialundervisning. I den ordinære opplæringen har ikke eleven rett til noen særskilt tilrettelegging.
Spesialundervisning er for barn som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.
Spesialundervisning er en individuell rett eleven har i de tilfellene han eller hun trenger ekstra tilrettelegging
utover det ordinære tilbudet. Vurderingen om et barn har behov for spesialundervisning gjøres etter en
utredning av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

SATSINGSOMRÅDET



Denne høsten går vi over til 60 og 90 minutters økter.

Etter samtaler og ønsker fra lærere og elever har vi endret litt på hvordan

skoledagen nå er strukturert for å gjøre den best for alle.

SKOLEDAGEN
SKOLESTART 08.10 som vanlig

FRIMINUTT 09.40-09.55 (5 minutter lengre friminutt)

MATPAUSE 10.55-11.15 (vi spiser 15 minutter senere)

STOREFRI 11.15-11.45

FRIMINUTT 12.45-12.55

LEKSEHJELP
LEKSEHJELP på 1.-4.trinn mandager fra 12.45-13.15

LEKSEHJELP på 5.-7.trinn er på onsdager 13.15-13.55

KANTINE FOR 5.-7.TRINN OG MIDTTIME MED FYSISK AKTIVITET

Elever kan spise i felleskap på SFO en dag i uka. Her er det mulighet for å toaste brødskiver eller

koke vann til te og nudler. Elevene tar selv med det de vil spise. Dette foregår i lunsjpausen før

midttime. Midttime er en times pause med fysisk aktivitet fra 11.15-12.15. Elevene har tilgang på

Rjukanhallen. Følgende dager har trinnene kantine/fysisk aktivitet:

5.trinn: onsdager          6.trinn: fredager       7.trinn: tirsdager

VENTEBUSS

Elever som skal på buss på 1.-4.trinn på mandager og ikke går på SFO, får leksehjelp  som

ventetilbud frem til bussen går ca 13.25.  På 5.-7.trinn er det tilbud om ETTER SKOLETID på

mandager og LEKSEHJELP på onsdager. Det går nå skolebuss til Våer alle tidspunkt skolen slutter.

NY
SKOLEDAG



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
Vi forventer at alle barn spiser frokost og tar med
matpakke på skolen. Dette er av stor betydning
for barnas konsentrasjon og læring. Elevene spiser
nå 15 minutter senere enn før og derfor er dette
ekstra viktig.

FRUKT OG MELK
Elevene får frukt gratis som et spleiselag mellom
Tinn Kommune og skolen.
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 SMS app’en. Beskjeder av mer
personlig/sensitiv art bør komme i eget brev eller
ringes om.

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. Skolen
bruker egne skjemaer til dette.

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.

LESEKURS

Noen barn på 1.-4.trinn vil få tilbud om lesekurs
for å gi eleven et puff videre i lesekompetansen.
Det sendes hjem egne påmeldingslapper til de
som får tilbudet om dette.

www.skolelyst.no
www.skolelyst.no


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.

LEKSEHJELP
Det tilbys leksehjelp for elever fra 1.-7trinn.
Mandager fra 12.45-13.15  på 1.-4.trinn og
onsdager 13.15-13.55 på 5.-7.trinn.
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.  For
mer informasjon, besøk hjemmesiden.

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.

HENVISNING TIL PPT
Ved skolen gjør spes.ped.-koordinator I
samarbeid med kontaktlærer, observasjoner og
kartlegginger i forkant av f.eks. henvisning til
PPT. Dette gjøres for å danne et best mulig
bilde av elevens stårsted og hvilke tiltak som
bør iverksettes. Dersom skolen oppfatter noe
som en bekymring, er det vår jobb å iverksette
tiltak eller melde fra om dette.
Dersom foresatte ikke ønsker testing,
observasjon eller henvisning til PPT, må vi ha
dette skriftlig. Skolen sender ut et skjema
foresatte må signere på.



Den ønskede effekten av å ha en kommunal modell er å øke bevissthet og kompetanse om

hvordan ansatte i Tinn kommune skal se og hvordan en skal handle når det gjelder barn som

bekymrer. Modellen skal bidra til at relevant kunnskap og hjelpetiltak er tilgjengelig til enhver

tid. Alle skal kunne «klikke» seg inn i modellen å få den informasjonen man trenger for å

handle. Det vil også være en modell som stadig kan utvikles, og som vil være i bevegelse.

Gå gjerne inn på www.barnitinn.no for å bli kjent med siden. Modellen vil bli implementert i

skolen i løpet av høsten 2018.

HELHETLIG INNSATS

FELLES BARNFELLES ANSVAR
http://www.barnitinn.no/

Varsleplikt

ALLE har plikt til å avverge vold og missbruk. Ved
mistanke kan du varsle politi eller barnevern. Å avverge

vold opphever taushetsplikten. Dette følger av
straffeloven §196.

Meldeplikt

Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten
hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til

kommunens barneverntjeneste når det er grunn til
å tro at

● et barn blir mishandlet i hjemmet
● det foreligger andre former for alvorlig

omsorgssvikt
● et barn har vist vedvarende alvorlige

atferdsvansker
● det er fare for utnyttelse av et barn til

menneskehandel

Kontaktinformasjon:

•  02800   112

•  90 05 33 04

•  35 08 26 00

•   32 73 64 00

http://www.barnitinn.no/


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

har vi en rekke organiserte aktiviteter, etter ønske fra barna. SFO

samarbeider med kulturskolen og idrettslinja på Rjukan Vide-

regående skole. Det betyr at vi har fått inn både musikk øving og

volleyball som aktiviteter.

Det serveres mat på SFO hver dag fra kl 13.15. Menyen varierer

mellom brødmåltid, kornprodukter og varmmat.

Kommunikasjon foregår stort sett gjennom Transponder, men ring

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

Ta derfor kontakt om det er noe du vil snakke om.

Påmelding til ferier gjøres via påmelingslapper frem til digital

påmelingsfunksjon er på plass. Det er vikig 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



FORVENTNINGER
TIL HVERANDRE

ALLE
●Har ansvar for å skape et trygt og inspirerende arbeids-

og læringsmiljø.
● Voksne har et ansvar for å melde fra til rektor dersom

det er grunn til bekymring for elever.
●God dialog skole/hjem sikrer at barna får den riktige

opplæringen.

LÆRERE
●Har hovedansvaret for tilrettelegging og gjennomføring

av læreplanen.
●Har ansvaret gi elevene innsikt i sitt faglige ståsted og

hva som skal til for å komme videre.

LEDELSEN
● Skal sørge for at den daglige driften blir planlagt på ulike

nivåer i organisasjonen.
● Skal tilrettelegge for læringsarbeidet ved skolen og

engasjere seg i pedagogisk utviklingsarbeid.

PÅ VÅR SKOLE SKAL VI HA:

● Tydelig klasseledelse

● Godt læringsmil jø

● Tidl ig innsats

● Fokus på leseopplæring

● Sterkt læringstrykk

● God sammenheng mellom

barnehage-skole og

ungdomsskole

● Godt foreldre- og

elevsamarbeid

● Godt psykososialt  mil jø

● Lett t i lg jengel ige

læringsressurser (IKT,

bibl iotek, uteområde osv.)

ELEVER
● Elevene skal være positive til alle voksne og medelever.
● Elevene skal se til at ingen blir mobbet eller holdt utenfor.
● Elevene skal vise ansvar for skolens eiendeler.
● Elevene har medansvar for å lage et trygt og inspirerende arbeids- og læringsmiljø.
● Elevene skal gjøre sitt beste for å utvikle seg faglig.

FORESATTE
● Støtte opp om elevenes arbeid hjemme og vise interesse for elevenes arbeid.
● Stimulere til bruk av aviser, bibliotek, oppslagsverk og internett.
● Foreldre må være lojale i forhold til skolens virksomhet og lære barna normal god

oppførsel.
●God dialog skole/hjem sikrer at barna får den riktige opplæringen.
● Stimulere til nysgjerrighet og kreativitet ved å bruke tid sammen med barna.



• 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

SKOLENS MOTTO:

På R
jukan barn

eskole kan

du være som du er, m
en

ikke gjøre som du vil!



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


