
PRAKTISKE ORDNINGER SLETTHEIA SKOLE 
 

Skolefri/permisjon 
For å få til ro og god progresjon i læringsarbeidet både for den enkelte elev og klassen ber vi om at hjemmene legger  

ferier til skolens ferie/fridager. Etter opplæringsloven har rektor mulighet til å gi permisjon inntil 10  

skoledager for en elev. Kontaktlærer kan gi permisjon inntil en dag, utover dette må det søkes til rektor på eget skjema på 

skolens hjemmeside.  
 

Fravær  
Dersom eleven blir borte fra skolen må foreldrene/foresatte informere skolen fra kl. 08.00 samme morgen på tlf. 38002330. 

Dersom en elev ikke dukker opp på skolen til forventet tid vil skolen kontakte hjemmet så snart som mulig (normalt innen kl. 

10.15). 

 
Meldingsbok 
Alle elever skal ha en meldingsbok som skal brukes til meldinger om fravær og beskjeder.  

 
Flytting  
Dersom en elev flytter, ber vi om skriftlig melding til skolen med opplysning om flyttedato, flyttetidspunkt, ny adresse, 

skole/kommune. Skolen vil da sende flyttemelding til ny skole. 

 
Sykkelbruk 
Etter sykkelprøven på våren i 4. klasse kan elevene bruke sykkel til skolen. Det er foreldrene sitt ansvar at eleven bruker 

hjelm og at sykkelen er i godkjent teknisk stand. Dersom foreldre bestemmer at sitt yngre barn likevel får lov til å sykle til 

skolen, må skolen informeres skriftlig om dette. 

 
Gjenglemte ting - merking av tøy  
Elevens tøy må merkes med navn slik at eventuelt bortkommet tøy lettere kan komme til rette. Dette gjelder spesielt votter, 

luer og regntøy som er ganske likt for de fleste elever. Gjenglemt tøy oppbevares på skolen ca. et halvt år innen det gis bort 

til et veldedig formål. Før gjenglemt tøy gis bort informerer skolen om dette. Etter avtale med skolen kan foresatte/elev lete 

etter eget tøy i skolens samling av gjenglemt tøy. 

 
Verdisaker - erstatning  
Vi oppfordrer elevene til ikke å ha med seg verdisaker til skolen. Dette vil ikke bli erstattet dersom det blir borte på grunn av 

tyveri. 

 
Skade på materiell  
Dersom en elev gjør skade på skolens, medelevers eller personalets eiendom kan det kreves erstatning.  

 
Ukeplaner  
Elevens ukeplan gir informasjon til hjemmet om mål for skolearbeidet, lekser og annen nyttig informasjon fra klassen/trinnet. 

Det er svært viktig at foresatte følger opp egne barn ved å holde seg orientert gjennom ukeplanen. Ukeplanen finner du også 

under klassens fane på skolens hjemmeside beta.minskole.no/slettheia.  

 
Foreldrekonferanser/foreldremøter 
Kontaktlærer holder elevsamtaler med hver elev før foreldrekonferansene. Eleven skal være med på foreldrekonferansen 

dersom ikke annet er avtalt (med unntak av 1. trinn). Foreldrekonferanser holdes minimum 20 min. to ganger pr. år. Ved 

behov arrangeres det flere foreldrekonferanser. 

 

Foreldremøter holdes minimum høst og vår. Det er viktig at foreldre/foresatte møter. Enkelte ganger vil det være aktuelle 

tema som tas opp.  

 

Husregler/ordensreglement 
Vi ber om at foreldre og elever gjør seg kjent med skolens husregler (ordensreglement). Husreglene finner du på skolens 

hjemmeside eller ved å ta kontakt med skolen på tlf. 38002330. 
 

http://www.minskole.no/slettheia

