
 
Rektor Tom Kenneth Gilje har fortsatt noen meldebøker på  har ikke  
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Farvel meldebok - 
velkommen SMS 
På Bærland skole i Gjesdal har de bytta ut den lille kladdeboka med ny 

teknologi. Nå er det digital meldebok som gjelder . 

AV 
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– Ei meldebok? Det er ei sånn bok som vi melder ting inn i. 

– Og så kan vi fargelegge i den. 

– Vi kan også gjøre lekser i meldeboka. 

I klasserommet til klasse 1B på Bærland skole har ikke 
førsteklassingene helt kontroll på hva ei meldebok egentlig 
er. De har nemlig aldri fått utdelt en slik bok. 

Forkaster penn og papir 
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FAU-leder, Frode Lura, er glad for at skolen tar i bruk nye metoder. 
FOTO: CECILIE BERNTSEN JÅSUND / NRK 
Ved høstens skolestart gikk barneskolen på Ålgård over til digital 
meldebok. 

I stedet for å levere meldebok når elevene har vært syke eller skal til 
tannlegen, skal foreldrene nå sende skolen sms med mobiltelefonen. 

I Rogaland har 31 skoler gått over til meldesystem 
per mobiltelefon . Og på landsbasis har en av tre skoler 
forkasta vanlig meldebok. 

Med skolen i lomma 
– Det er veldig enkelt. Jeg taster bare inn hvilken klasse sønnen min 
går i, skriver beskjeden og såsender  jeg, sier Frode Lura som er far 
til to elever på skolen. 

Lura er FAU-leder og det var han som presset på for å 
skrinlegge den tradisjonelle meldeboka. Han er glad 
skolen er villig til å tenke nytt: 

- Vi har alltid med oss kommunikasjonsverktøyet som vi trenger for 
å være i dialog med skolen. Vi trenger ikke finne fram meldeboka for 
å skrive en beskjed, sier han. 

– Hvis vi kommer på noe på vei til jobb, kan vi skrive og sende 
avgårde. Det er veldig effektivt, legger han til. 

 LES OGSÅ: Bytter meldeboka med sms 
 LES OGSÅ: Er vi klare for iPad i skolen? 

Uvær utløste behovet 
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I kommunikasjonen andre veien, fra skole til foreldre, ser også FAU-
lederen nytten av en mer moderne kommunikasjonsform. 

Da snøstormen herja som verst i vinter ville det vært ideelt 
for skolen å få ut viktige beskjeder med noen få tastetrykk, 
mener Lura: 

– Det var nesten en meter med snø og elevene gikk til skolen. Jeg 
ble kontakta av rektor og kona mi av klassestyrer. De hadde samme 
beskjed: Barna trengte ikke komme på skolen den dagen. To av 
skolens ressurser brukte tid på oss, men istedet kunne de sendt en 
fellesmelding til alle  foresatte, sier han. 

 
For første gang har årets førsteklassinger ved Bærland skole ikke fått utdelt 
meldebok. 
FOTO: CECILIE BERNTSEN JÅSUND / NRK 

Ønsker tastetrykk 
Rektor ved skolen, Tom Kenneth  Gilje, likte godt foreldrenes 
initiativ. I lageret finner han en og en halv bunke med meldebøker. 
De har skolen egentlig ikke bruk for lenger. 

– Noen som vil ha dem, kanskje? sier han og smiler. 

– Vi vet at de fleste ansatte og foreldre har 
egen mobiltelefon  som de bruker i hverdagen. SMS-
teknologien var klar. Det var bare spørsmål om vi som 
skole var klar for å ta den i bruk, sier Gilje. 

 LES OGSÅ: - Foresatte bør sjekke elevenes SMS 
 LES OGSÅ: SMS-betaling i kirken 
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Etter en prøveperiode før sommeren, vil skolen nå aller helst ha 
meldinger med tastetrykk. 

– Klart , dersom noen foreldre vil bruke meldeboka, skal 
de få lov. Men vi håper jo de fleste vil benytte seg av det 
nye meldesystemet, sier han. 

Hyller sms-ordningen 

 
Magnus Sevland i 3B har fortsatt meldeboka si med i skolesekken. 
FOTO: CECILIE BERNTSEN JÅSUND / NRK 
– Alle  foreldre jeg har snakket med er svært positive til den nye 
måten å gi skolen beskjeder på, sier FAU-leder Lura. 

Og det er ikke bare foreldrene som hyller den nye 
ordningen. Også elevene er glade for å slippe å ha med 
meldeboka i ranselen. 

– Nå slipper vi å vise meldeboka til læreren. For det kan vi jo 
glemme av og til, sier Noah Skår i 3B. 

Og rektor Gilje tror den tradisjonelle meldebokas dager er 
omme. 

- I hvert fall på vår skole. Når foreldrene har fått erfaring med å gi 
oss beskjeder per sms, tror jeg det er vanskelig å få dem tilbake  til å 
skrive i meldeboka igjen, avslutter han. 
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