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TIL ELEVER OG FORESATTE 

Velkommen til nytt skoleår 

Vi ønsker alle elever og foreldre velkommen til et nytt skoleår ved Atrå barne – og 

ungdomsskole. Spesielt velkommen til nye elever og foreldre som ikke tidligere har 

hatt barn på skolen.  

Vi håper at alle elever er motiverte til å gjøre så godt de kan for å utvikle seg til 

kunnskapsrike og gode borgere og at alle på skolen ser frem til å lære mye nytt dette 

skoleåret.  

Dette informasjonsheftet inneholder viktige opplysninger om skolen. Vi ber om at 

dere leser heftet nøye. Heftet blir også lagt ut på vår hjemmeside: www.abusk.no  

 

Personalet 

Atrå barne – og ungdomsskole har et stabilt og dyktig personale. Dette skoleåret kan 

vi ønske noen nye ansatte velkommen på skolen: Birgit Reiten (1. trinn), Silje 

Kristiansen (4. trinn), Inger Mari Nymoen (3. trinn) og Janne Prestårhus (kontaktlærer 

10. trinn). Vi ønsker dere velkommen til Atrå barne – og ungdomsskole.  

 

Skolens ledelse 

Skolen har, i tillegg til rektor, tre avdelingsledere som har ansvar for hver sin 

avdeling: Anne-Lise Gjøystdal for SFO, Marianne Aas for barnetrinn og Jorån Luraas 

for ungdomstrinn.  

 

Informasjon og planer 

Arbeidsplaner blir lagt ut på hjemmesiden gjennom hele skoleåret. Vi er miljøbevisst 

og sender derfor sjelden ut «ranselpost» i papirformat, så foreldre må abonnere på 

nyheter på skolens hjemmeside. Dette gjør du ved å gå inn på www.abusk.no. På 

høyre side finner du denne knappen: 

  

Legg inn e-postadressen din og velg hvilke seksjoner du ønsker nyhetsbrev fra. 

 

 

http://www.abusk.no/
http://www.abusk.no/
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Bruk av digitale hjelpemidler 

Alle elever på 5. – 10. trinn får tildelt et læringsbrett, en iPad. Elever og foresatte må 

derfor hvert år underskrive en kontrakt for bruk av datamaskiner og læringsbrett. Se 

lenger bak i dette informasjonsskrivet.  

Læringsbrettet som elevene får utdelt, er skolens eiendom og skal leveres tilbake 

uskadet hvert skoleår. Læringsbrettet skal bare brukes til skolearbeid, og skolen 

tillater ikke at elever laster ned andre apper enn det de avtaler med lærerne. Nytt av 

året er at vi har fjernet App Store slik at det ikke skal kunne lastes ned egne apper.  

 

Karakterer og vurdering 

Vi skiller mellom underveisvurdering og sluttvurdering. Sluttvurdering er 

standpunktkarakterer og eksamenskarakterer elevene får når de er ferdig på 10. 

trinn. Det er den tilbakemeldingen elevene får mens de arbeider med en oppgave 

som skaper læring. Vurdering som elevene får når et arbeid er ferdig, har langt 

mindre læringseffekt. Frem til avslutning av 10. trinn er karakterene/vurderingene 

underveisvurdering, men de har preg av å være sluttvurdering, altså et signal om 

hvor godt eleven har lært det de skulle lære når arbeidet er avsluttet. Vi ønsker å gi 

elevene mest veiledning og tilbakemelding mens de arbeider med lærestoffet og ber 

om at foresatte hjelper sine barn til å se forbi karakterene de får og legge vekt på de 

faglige tilbakemeldingene.  

Karakterer i valgfag etter 8. og 9. trinn er standpunktkarakterer, og det løper en 

klagefrist på 10 dager etter at disse er offentliggjort. I alle andre fag får elevene 

avsluttende standpunktkarakter først etter 10. trinn.  

Elevene har en plikt til å bidra til at lærerne har et grunnlag for vurdering, jfr. Forskrift 

til Opplæringsloven.  

For mer informasjon angående klagegang, se på skolens hjemmeside under 

Informasjon og dokumenter.  

 

Samtykke til utdeling av epostadresser 

I henhold til ny personvernlov, må vi innhente samtykke til å kunne dele opplysninger 

som for eksempel epostadresser. Dere kan på siste side krysse av for om dere synes 

det er greit at vi deler ut epostadresse til andre foreldre i klassen og FAU.  

 

 



      ATRÅ BARNE – OG UNGDOMSSKOLE 

3 
 

 
 

 

Felles ansvar for skolemiljø 

Vi er en Olweusskole og jobber kontinuerlig med å opprettholde det gode miljøet vi 

har på skolen. Olweus-programmet har som mål å redusere mobbing og antisosial 

atferd i grunnskolen.  

Vi ber om at alle, både elever og foresatte, tar kontakt med skolens ansatte dersom 

de tror noen elever ikke har det bra på skolen, eller skoleveien. Skolen jobber hele 

tiden med å fremme et godt miljø. Skolen alene kan imidlertid ikke løse alle konflikter 

mellom elever, og vi ber om at foreldre og elever også bidrar aktivt til å unngå 

konflikter og til å løse de som oppstår. 

 

Søknad om fri 

Det må søkes om permisjon på planlagt fravær på en dag, eller mer. Søknadsskjema 

finner dere på skolens hjemmeside, under Elektroniske søknader/skjema.  

Vi henstiller foresatte sterkt om ikke å be elevene fri fra skolen utenom feriene. Vi ber 

foresatte om å tenke igjennom hvilke signal de gir om betydning av skolegang og 

utdanning når de ber elevene fri utenom feriene. Arbeidsformene ved Atrå barne – og 

ungdomsskole er basert på samarbeid og gruppearbeid, ved siden av individuelt 

arbeid, og gruppene er avhengig av at alle er til stede. Gode samarbeidsrutiner må 

trenes. 

Tinn kommune har laget retningslinjer for forebygging og oppfølging av alvorlig 

skolefravær. Gå gjerne inn på hjemmesiden vår, www.abusk.no, og inn under 

informasjon og dokumenter for å lese denne veilederen.  

Alt fravær for alle tre år på ungdomsskolen føres på vitnemålet elevene får når de 

avslutter 10. klasse.  

 

Lærebøker skal ha bokbind 

Husk å sette bind på bøkene i løpet av den første skoleuka.  

  

http://www.abusk.no/
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FRILUFTSLIV 

Atrå barne - og ungdomsskole ligger i og ved flotte naturområder. 

Skogen, Sandven friluftsområde og Tinnsjøen ligger i gangavstand til skolen. Disse 

arealene er i aktiv bruk av alle klasser til alle årstider. 

Friluftsliv har en sentral plass i Tinnbygdene og disse tradisjonene ønsker skolen å 

ivareta gjennom sin plan for friluftsliv, uteskole, tilbud om å ta jegerprøven og 

valgfaget natur, miljø og friluftsliv. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Skolen har fokus på friluftslivets grunnleggende verdier som blant annet er respekt 

for dyr og planter, sporløs ferdsel, naturglede og gleden ved å mestre sammen med 

andre. Ved å bli kjent med naturen og hverandre gjennom aktivitet, undring, glede og 

faglighet, vil eleven kanskje kunne etablere et sett holdninger til natur som bygger 

opp under en bærekraftig tankegang.  

 

 

 

 

 

 

Skolens tidslinje for friluftsliv 
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KONTAKTINFORMASJON 2018 – 2019 

Se hjemmesiden vår, www.abusk.no for e-postadresser til lærerne.  

 

Besøksadresse: Sandven 1, 3656 Atrå 

E-mailadresse: atraa.barne-ungdomsskole@tinn.kommune.no 

Organisasjonsnummer: NO 864963552 

 

Sentralbord/kontor:        35 08 27 40 

Rektor    Ingrid Haukaas  35 08 27 40/41 61 25 62 

Avdelingsleder barnetrinn   Marianne Aas  35 08 27 40/90 61 38 48 

Avdelingsleder ungdomstrinn  Jorån Lurås   35 08 27 40/47 63 30 23 

SFO – leder     Anne-Lise Gjøystdal   46 95 03 96/98 67 27 85 

Sosiallærer barnetrinn  Marianne Aas  35 08 27 40/90 61 38 48 

Sosiallærer ungdomstrinn  Karianne Thorstensen 35 08 27 40 

Rådgiver    Jorån Lurås   35 08 27 40/47 63 30 23 

 

SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2018 – 2019 

Tinn kommune har vedtatt følgende skolerute for skoleåret 2018/2019:  

August Oppstart mandag 20. august 10 

September  20 

Oktober Høstferie uke 41 (8. – 12. oktober) 18 

November  22 

Desember Siste dag før jul fredag 21. desember 15 

Januar Første dag etter jul torsdag 3. januar. Planleggingsdag 2. januar.  21 

Februar Vinterferie uke 8 (18. – 22.februar) 15 

Mars  21 

April Påskeferie 15. – 22. april 16 

Mai Fri onsdag 1. mai, fredag 17. mai. Kr.himmelfartsdag 30. mai, fri fredag 
31. mai 

19 

Juni Fri 2. pinsedag mandag 10. juni. Siste skoledag 21. juni.  41 

  191 

Elevene skal ha 190 skoledager. Det kommer derfor en planleggingsdag i tillegg til 

denne skoleruta. Dere får beskjed i god tid før planleggingsdagen.  

http://www.abusk.no/
mailto:atraa.barne-ungdomsskole@tinn.kommune.no
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KONTAKTLÆRERE SKOLEÅRET 2018 – 2019 

Barnetrinn 

1. trinn 
Gunnhild Rønningen - gunnhild.ronningen@tinn.kommune.no  

2. trinn 
Hanne Husevold - hanne.husevold@tinn.kommune.no 
Linn Kålås Smørvik - linn.kalas.smorvik@tinn.kommune.no  

3. trinn 
Merete Uverud - merete.uverud@tinn.kommune.no  

4. trinn 
Torunn Aarnes - torunn.aarnes@tinn.kommune.no  

5. trinn 
Cecilie Lia - cecilie.lia@tinn.kommune.no  
Ulf Hope - ulf.hope@tinn.kommune.no  

6. trinn 
Linn Kjersti H. Marumsrud - linn.kjersti.marumsrud@tinn.kommune.no  

7. trinn 
Gry Marit Mårdalen - gry.marit.mardalen@tinn.kommune.no  

 

Ungdomsskolen 

8. trinn 
Åsa Flatland - asa.flatland@tinn.kommune.no  

9. trinn 
Vibeke Haukås - vibeke.haukas@tinn.kommune.no  

10 A 
Lene Skov Våer - lene.skov.vaaer@tinn.kommune.no  

10 B 
Terje Lurås - terje.luras@tinn.kommune.no  

10 C 
Janne Prestårhus - Janne.Prestarhus@tinn.kommune.no  

 

Det er også faglærere, lærere og fagarbeidere knyttet til enkelte trinn, dette vil dere få 

informasjon om på første foreldremøte. 

  

mailto:gunnhild.ronningen@tinn.kommune.no
mailto:hanne.husevold@tinn.kommune.no
mailto:linn.kalas.smorvik@tinn.kommune.no
mailto:merete.uverud@tinn.kommune.no
mailto:torunn.aarnes@tinn.kommune.no
mailto:cecilie.lia@tinn.kommune.no
mailto:ulf.hope@tinn.kommune.no
mailto:linn.kjersti.marumsrud@tinn.kommune.no
mailto:gry.marit.mardalen@tinn.kommune.no
mailto:asa.flatland@tinn.kommune.no
mailto:vibeke.haukas@tinn.kommune.no
mailto:lene.skov.vaaer@tinn.kommune.no
mailto:terje.luras@tinn.kommune.no
mailto:Janne.Prestarhus@tinn.kommune.no
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Skolen har tatt i bruk kommunikasjonssystemet Transponder. Du vil motta SMS-er fra 

skolen med beskjeder og påminnelser. Avsender av SMS-ene vil være 59 44 01 15. 

Du kan svare direkte på disse meldingene. 

Om du vil sende SMS til kontaktlæreren sender du også til 59 44 01 15. Meldingene 

vil da leveres til kontaktlærers innboks. Du behøver ikke skrive hvem meldingen er 

fra. Alle foresatte og elever er registrert i Transponders kontaktliste, så når du sender 

en SMS til dette nummeret registreres den med deg som avsender, og leveres til 

riktig kontaktlærers innboks. Har du flere barn ved skolen vil meldingen gå til rett 

klasse om du oppgir navnet på eleven den gjelder, f.eks. Per er syk i dag. 

Denne tjenesten brukes kun til korte beskjeder. Beskjeder med sensitiv informasjon 

gis per telefon, ansikt til ansikt eller per post. 

Hvis du ønsker å ringe skolen, bruker du fremdeles: 35 08 27 40 

Dersom skolen ikke har registrert deg i kontaktlista, eller registrert feil 

telefonnummer, vil du få et automatisk svar på SMS i løpet av noen sekunder med 

denne teksten: Vi finner deg ikke i vår database. Sjekk at du sender melding til 

skolens Transponder-nummer og at skolen har registrert deg. 

Dette er for å garantere din sikkerhet. Uvedkommende som ikke er registrert i 

skolens database har med andre ord ikke anledning til å sende SMS vedrørende ditt 

barn. 

I fremtiden vil informasjon som oftest gis ved å sende SMS og henvise til skolens 

hjemmeside. Når det er hensiktsmessig vil informasjon sendes på e-post. 

Vi håper denne tjenesten gjør det enklere å kommunisere mellom hjem/skole, men 

dette skal ikke være et hinder for å møtes eller ta en telefon. Lærerne er tilgjengelig 

til å svare på meldingene før og etter elevenes skoledag.  

 

MELDINGSBOK 

Fra høstferien 2018 går vi over til Transponder digital meldingsbok. Dette er en 

tjeneste som kan erstatte epost, SMS, skjemaer og lignende, slik at alt samles på et 

sted. Dette gir en mer sikker og tilgjengelig kommunikasjon mellom hjem og skole. 

Denne tjenesten avhenger av at alle foresatte laster ned App`en Transponder 

Meldingsbok på sin smarttelefon. Dere vil få mer informasjon om dette før oppstart. 
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IPAD-KONTRAKT 

Lånekontrakt mellom Atrå barne – og ungdomsskole og elev/foresatt. 

Kontrakten er et tillegg til ordensreglementet i Tinn kommune 

§1 Rettigheter og ansvar 

a. Skolen laster ned programmer eleven skal ha på sin iPad og har en ordning 

for dekning av kostnader til programvaren. Det er ikke lov til å laste ned private 

apper på skolens iPader. 

b. Skolen sørger for en stk beskyttelse og en stk lader til iPaden. 

c. Det er elevens ansvar å ha programvaren som skolen til enhver tid forlanger, 

og det skal til enhver tid være minimum 1 GB ledig plass på iPaden. 

d. Eleven sørger for at iPaden oppbevares på en forsvarlig måte for å unngå 

skader og unormal slitasje som for eksempel oppripet glass, bulker og riper i 

chassis og knapper som ikke fungerer. 

e. Eleven skal sørge for at iPaden er fulladet (minimum 80 %) og med på skolen 

hver dag. 

§2 Erstatning 

a. Dersom det oppstår skade/unormal slitasje på iPaden eller tilbehøret eller den 

går tapt, kan skolen kreve tapet erstattet av eleven/foresatt.  

Egenandel i en slik sak er kr. 1000, - for iPaden. Lader og deksel må erstattes 

med nytt. 

 

Dere signerer for kontrakten på siste side i dette informasjonsheftet.  
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LÅVIN SFO 

Skolefritidsordningen (SFO) er den delen av skolen som gir et tilbud til barna før og 

etter undervisningsdelen. Det er et frivillig omsorgs – og fritidstilbud for barn i 1. – 4. 

klasse.  

Barn har et stort lekebehov og frilek ute og inne er en viktig del av barnas hverdag i 

SFO. Barna skal i hovedsak selv bestemme hva de skal bruke tiden til i SFO. SFO 

skal vektlegge, styrke og fremme barnekulturen. Barnas egen kultur kan defineres 

som den kulturen barna har uten vokseninnblanding.  

Likevel er det i leke – og læringsprosessen også viktig med noen aktiviteter 

tilrettelagt av voksne. For eksempel ulike formingsaktiviteter, friluftsliv, musikk, sang 

og drama, matlaging, høytlesning, spill og ikke minst gode samtaler. Barna tar også 

del i daglige arbeidsoppgaver på SFO. Gjennom deltakelse i daglige gjøremål får 

barna ansvarsfølelse og de opplever å være en del av et fellesskap hvor det er bruk 

for dem.  

Åpningstider og pris 

Vi åpner 07:00 og holder åpent frem til 16:30 hver dag.  

Det koster 2190 kroner per måned for en plass i SFO. Da kan man bruke SFO så 

mange timer man måtte ha behov for. Daglig oppholdstid avtales med SFO – leder. I 

prisen ligger 230 kroner i kostpenger. Alt av drikke til måltidene er inkludert i 

kostpengene. Det serveres hver ettermiddag et lite mltid. De barna som benytter 

SFO på morgenen må ha med seg egen niste til dette måltidet.  

Det kreves inn oppholdsbetaling for 11 måneder. Juli er betalingsfri. Har man flere 

barn i SFO gis 50 % søskenmoderasjon.  

Innmelding 

Dersom du ønsker plass i SFO må man melde inn barnet sitt. Det gjøres elektronisk 

ved å gå inn på skolens hjemmeside og inn under elektroniske søknader/skjema.  

Ferier 

Låvin SFO gir også et tilbud i skolens ferier. Da etter en egen påmelding i forkant av 

hver ferie. Er det for få påmeldte barn (grensen ligger på 6 stk) i Atrå kan man 

benytte Tua SFO på Rjukan om man ønsker det.  

Kontakt 

Send gjerne mail til SFO-leder Anne Lise Gjøystdal hvis du lurer på noe: 

anne.lise.eggerud.gjoystdal@tinn.kommune.no. På telefon er det enklest å få kontakt 

med personalet før 08:30 og etter 14:00.  

mailto:anne.lise.eggerud.gjoystdal@tinn.kommune.no
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SATSNINGSOMRÅDE TILPASSET OPPLÆRING 

Alle skolene i Tinn kommune skal, i samarbeid med Kongsbergregionen, jobbe med 

å forbedre praksis i forhold til tilpasset opplæring (TPO), med 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.  

Hva skal tilpasses? 

Retten til TPO er forankret i opplæringsloven og i læreplanverket. Det gjelder for alle 

elever. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger 

til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Formålet med TPO 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 

om hvordan undervisningen organiseres, hva slags lærestoff barna skal arbeide med 

og hvilken type oppgaver de skal løse for å nå læringsmålene.  

Hvordan foregår tilpasset opplæring? 

TPO kjennetegnes ved variasjon, for eksempel i arbeidsoppgaver, lærestoff, 

intensitet i opplæringen, organisering 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 foresatte, andre lærere og eleven selv. 

Kartleggingsprøver er også med på å gi skolen kjennskap til elevens nivå.  

Spesialundervisning 

TPO 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 

tilfeller 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.  
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Informasjon om rutetider for skolekjøring høsten 2018 

Buss fra Torget Buss fra 
Tessungdalen 

Buss til Torget Buss til 
Tessungdalen 

Torget                  
07.50 
Dale Bakhus        
08.05 
Miland ny vei      
08.12 
Miland indre       
08.35 
Mæl                      
08.18 
Atrå skole            
08.45 

Tessungdalen   
08.05 
Dale                   
08.25 
Austbygde        08.35 
Atrå skole         08.50 
 
Fra Bokko          
08.35 
Elever i Sjøtveitlie 
kan gå på bussen 
ved låven på vei opp. 
(Møt i god tid) 

Fra Atrå skole   
14.45 
Mæl                   
14.55 
Miland indre    15.05 
Dale Bakhus     
15.10 
Torget               
15.20 

Fra Atrå skole  14.45 
Austbygde        14.50 
Dale                   
15.00 
Tessungdalen   
15.20 
 
Fredager 2 busser 
fra Atrå til Austbygde 
13.35. En til 
Montessori og en til 
Bokko. 

Taxi - Sondre . Morgen 
man-fre. 

Taxi - Tina Morgen 
man-fre 
 

Taxi - Erling 
 Morgen. man -fre 
 

Taxi Hovin 

07.50 Dusterud  
08.00 Husvoll 
08.10 Bernås 
08.15 Skolen 
08.35 Hjallan 
08.50 Skolen 
kveld man-tors 
14.45 skolen 
15.05 Husvoll 
Kveld fredag 
13.30 Skolen 
13.35 Siggurdsrud 
13.50 Husvoll 
14.45 Skolen 
15.05 Husvoll 
15.20 Hjallan 
 

08.00 Gvammen 
08.10 Skolen 
08.30 Steinsbøle 
08.40 Haugatun 
08.45 Åmotbyen 
08.50 Skolen 
Kveld man-tors 
14.45 Skolen 
14.55 Gvammen 
15.10 Åmotbyen 
15.20 Hjallan 
15.30 Haugatun 
15.40 Steinsbøle 
Kveld fredag 
13.30 Skolen 
13.45 Gvammen 
13.55 Åmotbyen 
14.05 Haugatun 
14.15 Steinsbøle 
14.35 Skolen 
14.45 skolen 
14.25 Steinsbøle 
14.55 Gvammen 
 

08.05 Dale 
08.07 Svingflata 
08.15 Berg 
08.20 Gollo 
08.25 Bokko 
08.30 Dølehalle (Over 
på buss) 
Kveld man-tors 
14.45 Skolen 
14.55 Bokko 
15.00 Midtgarden 
15.05 Berg 
Kveld fredag 
13.30 Skolen 
13.40 Bokko 
13.45 Midtgarden 
13.50 Berg 
13.55 Dale 
14.05 Tverrberg 
14.10 Dale 
14.25 Tessungdalen 
14.45 Dale 
14.55 Dølehalle 

Dammen   07.40 
Øygarden  07.40 
Solstad      07.45 
Fosso         07.50 
Søråsdekkan   07.55 
Øverbakke  07.50 
Midtgarden 07.55 
Sauro            08.00 
Bergskog      08.15 
 
Kveld 
Fra Atrå 14.45 
Hovin elevene følger 
buss 61 til Dølehalle 
og går over i Taxi 
Hovin der. 
 
 

 

 

Skolen har vakt ute når elevene kommer hver morgen og bussvakt der bussene står 

oppstilt om ettermiddagen.  Elevene må bruke bilbelte under transporten. 
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Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune 

 
Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel §§ 9A-10 og 9 A-11*  i Lov 1998-07-17 nr 61: 
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), jf. 
Kommunestyrevedtak av 22.06.2017, sak 68/17. Ordensreglementet er en forskrift etter 
forvaltningsloven § 2.  
Arkivnr. 2017/230. 
*endret av kommunalsjef for oppvekst og kultur i tråd med endring i opplæringslova per 09.06.2017 

   

Rundskriv 2014:8 fra Utdanningsdirektoratet om ordensreglement i grunnskoler og 
videregående skoler 
 
 

Kap I. Innledning 
§ 1 Hjemmel 
Med hjemmel i §§ 9 A-10 og 9 A -11 (lov endret 9. juni 2017 fra §§ 2-9 og 2-10) i Lov 
om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og § 3-5 i 
forskrifter til opplæringslova, har kommunestyret fastsatt forskrift om felles 
ordensreglement for grunnskolen. 
Ordensreglementet utfyller lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa (opplæringslova), med forskrifter. 
 
 

§ 2 Formål 
Alle elever i grunnskolen i Tinn kommune har rett til et godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremmer læring, trygghet trivsel og respekt (opplæringslova § 9a–1). 
Ordensreglementet inneholder regler for ønsket oppførsel ved skolene. Skolene i 
Tinn skal ha et høyt kunnskapsnivå og et godt læringsmiljø.  Ordensreglementet er et 
virkemiddel for å nå disse målene.  
  
§ 3 Virkeområde 
Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal 
brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten 
når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler). 
Ordensreglementet omfatter alle grunnskolene i Tinn kommune og elever på 
grunnskolens område i Voksenopplæringen. Fellesreglementet kan ikke fravikes. 
Den enkelte skole kan med hjemmel i denne forskriften lage utfyllende ordensregler 
tilpasset skolens behov. Skolen fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer. 
Skolenes utfyllende reglement sendes til Kultur- og oppvekstutvalget til orientering. 
Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted. 
Ordensreglementet gjelder også på skoleveien.  
Med hjemmel i denne forskriften kan rådmann fastsette eget IKT-reglement for 
skolene.  
 

I saker som gjelder krenkende ord og handlinger som mobbing, diskriminering, vold 
eller rasisme (§9a-3) gjelder definisjoner, rutiner, etc som er beskrevet i 
Olweusprogrammet. 
 
Kap. II. Rettigheter og Plikter 
§ 4 Elevens rettigheter 

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-9
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/
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Elever ved grunnskolene i Tinn skal få undervisning lagt opp etter sine forutsetninger 
og evner i tråd med kravene i opplæringslova (§1-3).  Kommunenes ansatte skal: 
 
 

 Behandle eleven med respekt og omtanke jf § 9a-1. 

 Gi hjelp til å behandle konflikter med andre elever og med skolen. 

 Gi en opplevelse av skolehverdagen som trygg og meningsfull. 

 Gi konstruktive tilbakemeldinger 
 

§ 5 Elevens plikter 
 Den enkelte skole driver at aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt 
psykososialt læringsmiljø. Eleven plikter å delta i de tiltakene som blir iverksatt. Det 
vil si at elvene : 

 deltar i Olweusprogrammet og eventuelle andre program skolen gjennomfører 

 deltar skolens arrangementer som skal medvirke til godt læringsmiljø 

 følger kommunes IKT-reglement og avtaler knyttet til bruk av nettbrett 

 er med på å ta vare på skolemiljøet ute og inne  
 
§ 6 Orden 
Elevene skal ha god orden. Det er god orden å: 

 møte presis på skolen og til undervisningen – ved gjentatt forseintkomming (til 
time) kan ordenskarakter settes ned. Fravær fra timen regnes fra timens 
oppstart. 

 ha skolesakene i orden 

 ha med nødvendig læremidler og utstyr 

 gjøre arbeid man blir pålagt så godt som man kan og til rett tid  
 
§7 Atferd 

 være hyggelig og høflig med hverandre  

 være rolig i timene 

 ikke banne eller bruke annet grovt språk 

 ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt 

 ikke være voldelig eller komme med trusler 

 vise respekt for skolens og andres eiendeler 

 ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler  

 ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område 

 ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer 

 være på skolen og delta i undervisningen 
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Kap. III.  Sanksjoner 
§ 8 Brudd på ordensreglementet 
Sanksjonene skal stå i et direkte og rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Ved 
vurderingen skal det legges vekt på grad av uaktsomhet, samt individuelle forhold 
hos eleven, slik som grad av modenhet og lignende. Skolen skal som hovedregel 
varsle foresatte ved brudd på ordensreglementet. 
 (Kollektiv straff og fysisk refsing eller annen krenkende handling er ikke tillatt). 
 
Brudd på ordensreglementet kan føre til: 

 Muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller rektor - anmerkning. 

 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler 
med lærer/rektor eller for å utføre pålagte oppgaver. 

 Ved alvorlige og/eller gjentatte brudd på bestemmelsen skal det sendes 
skriftlig melding til foresatte. Slik skriftlig melding kan også inneholde varsel 
om at eleven står i fare for å få karakteren Nokså god eller Lite God i orden 
og/eller atferd. 

 Ved forsettlig eller uaktsom skade på/tap av bøker, inventar, bygning eller 
utstyr kan det bli fremmet erstatningskrav. Eleven kan bli pålagt å 
rydde/vaske/fjerne graffiti, og også gjøre annet foreskrevet arbeid som del av 
erstatning. 

 Alle typer straffbare forhold som skjer på skolens område, blir anmeldt. 

 Blir en elev tatt for å ha rusmidler, tobakk, snus med seg på skolen/eller 
aktiviteter i skolens regi, beslaglegges rusmidlene. Besittelse og bruk av 
ulovlige rusmidler blir anmeldt. 

 Skadelige gjenstander og våpen vil bli beslaglagt. I alvorlige tilfeller vil politiet 
kontaktes.  Politiet forestår eventuell ransaking og beslag. 

 Ved alvorlige brudd på skolens ordensreglement, eller gjentatte brudd, kan 
rektor selv treffe vedtak om bortvisning av eleven jf. Opplæringslova § 2-10. 
1.-4. årstrinn: Maksimalt 3 enkelttimer. Foresatte skal varsles om 
bortvisningen 
5.-7. årstrinn: Inntil resten av skoledagen. Foresatte skal varsles om 
bortvisningen 
8.-10. årstrinn: Inntil 3 dager. Før dette skjer skal eleven/foresatte ha fått 
anledning til å uttale seg   

 Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd. Fusk eller 
forsøk på fusk til eksamen er regulert i forskrift til opplæringsloven §§ 3-37, 3-
65 og 4-30.  

 Ved brudd på skolens IKT-regler kan eleven miste rett til bruk av skolens IKT-
utstyr i tråd med vedtatt reglement 

 Mobiltelefoner og lignende utstyr som blir brukt til for eksempel mobbing eller 
forstyrrer undervisning, kan bli beslaglagt i skoletiden.  

 Hvis en elev står i fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller atferd, skal 
melding gis så tidlig som mulig slik at eleven har mulighet til å forbedre orden 
og atferd. 
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§ 9 Vurdering i orden og oppførsel 
Kontaktlærer skal fra 1. årstrinn gi en halvårsvurdering av elevens orden og 
oppførsel. Denne inkluderes i samtale med foreldre jf § 3-15 i Forskrift til 
opplæringslova 
 
Fra 8. årstrinn skal det gis karakter i orden og atferd. Denne blir knyttet til hvordan 
eleven opptrer i forhold til ordensreglementet ved skolen jf §§ 3-5 og 3-6 i Forskrift 
opplæringslova. Nedsatt karakter i orden og oppførsel anses ikke som 
straffereaksjon, men settes ut fra en helhetlig vurdering 
 
Grunnlag for vurdering i orden er knyttet til om eleven er forberedt til opplæringen og 
hvordan arbeidsvaner og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det innebærer blant annet 
om eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendig 
læremidler og utstyr.  
 
Grunnlaget for oppførsel i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor 
medlever, lærere og andre ansatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer blant 
annet at eleven viser hensyn og respekt overfor andre.  
 
 
Kap. IV.  Saksbehandling 
§ 10 Generelt 
Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet følger reglene i 
opplæringslovens  
§ 2-9, 4. ledd, § 2-10, 2. ledd, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) 
herunder kap. III-kap. – kap. VI ved enkeltvedtak. (Utvisning regnes som 
enkeltvedtak) 
Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak, skal følgende saksbehandlingsregler 
uansett gjelde: 
 

 I saker som gjelder krenkende ord eller handlinger som mobbing, 
diskriminering, vold eller rasisme følger en saksbehandlingsregler i henhold til 
§ 9a-3 og rutiner som følger Olweusprogrammet. Skolen plikter å påse at 
saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag 
som er forsvarlig etter sakens art og karakter.  

 Før det blir tatt en beslutning om bortvisning eller annen form for refsing, skal 
eleven ha mulighet for å uttale seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. 
Før rektor selv vedtar bortvisning, skal rektor rådføre seg med lærerne til 
eleven. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal være vurdert før bortvisning 
vedtas. 

 Ved brudd på reglementet skal foresatte som hovedregel orienteres. I alvorlige 
saker skal foresatte kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser 
av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.  

 Avgjørelser skal begrunnes, med henvisning til hvilken regel som er brutt, 
faktum som er lagt til grunn og de vurderinger som er gjort. Begrunnelsen skal 
gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre 
særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved 
avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig. 
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 Eleven og foreldrene skal varsles skriftlig hvis det er fare for at eleven ved 
halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren 
Nokså god (Ng) eller Lite god (Lg)i orden og/eller atferd jf §§ 3-6 og 3-7 i 
Forskrift til opplæringslova. 

 
§ 11 Kunngjøring 
Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent 
for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Det skal 
alltid være tilgjengelig på Tinn kommunes nettsider. 
 
 
 

Kap. V. Ikrafttredelse 
 

§ 12 Revidering 
Reglementet skal revideres minst én gang per 4-årsperiode fra vedtaksdato. 
 
 

§ 11 Ikrafttredelse. 
Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2017 
 

Signatur for at ordensreglementet er lest gjøres på siste side i dette heftet.  
 

 

Erstatningsansvar 

Vi gjør oppmerksom på at elever v/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for  

 Hærverk på skolens eiendom, f.eks. tagging, knusing av vinduer, tyveri fra 

medelever 

 Tapte og ødelagte bøker og utstyr, også bøker på biblioteket 

 Hærverk eller ødeleggelse av datamaskin(er), læringsbrett eller annet utstyr. 

Skolen beregner erstatningserstatningssum i forhold til utstyrets alder og tilstand. 

Privat utstyr som tas med på turer og som forsvinner, blir ikke erstattet. 

Mobiltelefon og andre personlige eiendeler vil ikke bli erstattet ved tap. Penger må 

ikke ligge i vesker og ransler, eller i garderobeskap.  

 

Publisering av bilder i aviser o.a.  

Det hender at aviser eller andre medier ønsker å publisere bilder av elever der navn 

og bilde knyttes sammen. Dette skjer ofte i forbindelse med idrettsprestasjoner, 

kulturelle arrangementer eller når avisene skriver nyheter om skole og opplæring. 

Elevene setter vanligvis pris på at dette skjer, men det kreves positivt samtykke fra 

foresatte. Dere kan krysse av for samtykke bakerst i dette heftet.    
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LOKALT ORDENSREGLEMENT 
 
Fravær 

  

A. Skolen skal ha skriftlig beskjed dersom eleven er borte fra skolen.  
 

Elektronisk søknadsskjema finnes på http://www.tinn.kommune.no/ 

Under fanen «Selvbetjening – skjema» eller direktelenke: https://kommune24-

7.no/0826 

 

B. En elev som har vært borte, plikter å skaffe seg opplysninger om lekser og 

oppgaver som er gitt til klassen. Hvis eleven er uforberedt, skal det stå i 

meldingen. 

 

C. Hvis en elev blir syk på skolen, må han/hun si fra til kontaktlærer. Eleven skal 

ikke sendes hjem før hjemmet har fått beskjed.  

 
På skolen 
 

A. Elevene skal alltid rette seg etter beskjed fra de voksne. 
 

B. Hovedregel: Når lærer og elever møtes første gang om dagen, reiser 
elevene seg og hilser. På barnetrinnet gjelder dette ved oppstart av dagen, og 
når inspektør/rektor kommer inn i klasserommet. På ungdomstrinnet gjelder 
hovedregelen.  

 
C. Yttertøy henges på anviste steder.  
Ingen skal ha på seg caps/lue i timene. 

 
D. Skolen har ikke ansvar for private gjenstander, og disse tas med på eget 
ansvar. Skolen kan regulere bruk av private gjenstander på skolens område. 

 
E. Snøballkasting er bare tillatt på anvist område under voksent oppsyn. 

 
F. Hvis læreren ikke kommer til time, må elevene (tillitsvalgte) si fra til 
rektor/inspektør innen fem minutter etter at timen er begynt. 

 
G. Oppslag på skolens tavler skal stemples og godkjennes av 
rektor/inspektør.   

http://www.tinn.kommune.no/
https://kommune24-7.no/0826
https://kommune24-7.no/0826
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På skolevei 
 

A. Skolens anbefaling er at ingen elever sykler til skolen før 5. klasse, dette er også 
anbefalingene fra Trygg Trafikk.  

 
B. Når elevene er ferdige for dagen, skal de vente på bussen på anvist plass. Når 

inspiserende lærer gir klarsignal, kan de gå til bussen. 

 
Spesielt for barnetrinn 
 
1. Friminutt tilbringes ute. Ved ekstremvær kan skolens ledelse gjøre unntak. 
 
2. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon på skolen. Den skal ligge avslått i sekken til 

eleven er utenfor skolens område. 
 
3. Vi bruker innesko når vi er inne – også når vi ”skal bare .... 
4. Godteri skal ikke tas med på skolen uten etter avtale. 
 
5. Hjelm og tilstrekkelig beskyttelse er påbudt ved sykling, skøyting, skating og 

lignende aktiviteter. 
 

Spesielt for ungdomstrinnet 

1. Elevene kan oppholde seg i klasseromma eller ute i alle friminutter. Ingen skal 

være i andres klasserom når ikke noen av klassens egne elever er til stede. En 

bør unngå sammenstimling i enkelte klasserom. Inspiserende lærer vurderer.  

 

Gangen oppe skal ikke være oppholdsplass. 

I midttimen kan elevene være i kantina eller hallen, men ikke på tribunen. Hallen kan 

benyttes fra kl 11.25 til 12.05.  

Inngang til salen går forbi lærergarderobene. Elevgarderobene skal ikke benyttes. 

Ved aktivitet i hallen skal elevene skifte til innesko eller stille i sokkelesten.  

 
2. Elevene har lov til å gå på butikken i midttimen hver onsdag. 
 
3. I timene skal mobiltelefonen være avslått eller på lydløs og være i 

jakke/bukselomme eller i sekken. iPad og PC skal kun brukes etter avtale med 
lærer. Ved brudd på dette punktet, blir telefonen/nettbrettet inndratt for 
resten av dagen, og må hentes hos avdelingsleder/rektor.  

 

4. Det er påbudt å bruke hjelm ved skating på skolens område. 
 

5. Det skal ikke spises i timen. Mat spises til fastsatte tider. Det er tillatt å drikke i 
timen, men drikke skal fylles på flaske/kopp i friminutt ikke i timen. 
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BARN I TINN 

Tinn kommune har samordnet instanser og prosjekter knyttet til utsatte barn, i en 

kommunal modell, Felles barn – felles ansvar. Helhetlig innsats. 

Modellen er til for deg som er et barn som ikke har det greit, til deg som er 

fotballtrener, nabo eller ansatt i Tinn kommune. Modellen skal, ut fra hvem du er, gi 

deg aktuell informasjon om hvordan du kan få støtte til å snakke om det som er 

vanskelig, og til å handle. 

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.  

 

 

  

 

http://www.barnitinn.no/
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HELSESØSTER PÅ ATRÅ BARNE – OG UNGDOMSSKOLE 

Helsesøster er på barneskolen hver torsdag fra kl. 0900 – 1330 og på 

ungdomsskolen hver tirsdag fra kl. 0900 – 1440. På barneskolen har helsesøster 

kontor ved administrasjonen og på ungdomsskolen ved siden av 

møterommet/lesesal. 

Formålet med skolehelsetjenesten er: 

 Fremme psykisk og fysisk helse  

 Fremme gode sosiale og miljømessige forhold 

 Forebygge sykdommer og skader 

 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle elever ved skolen. Ved behov så 

oppfordrer helsetjenesten at foresatte og lærere tar kontakt med helsesøster ved 

skolen. Man kan komme til helsesøster uten avtale for å snakke om det man ønsker. 

I tillegg til helsesøster består skolehelsetjenesten av skolelege og fysioterapeut. 

Lovpålagte oppgaver for skolehelsetjenesten: 

 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio, Tetravac 

 3. klasse: Vekt- og høydemåling 

 5. klasse: Pubertetsundervisning 

 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder, MMR 

 7. klasse: Tilbud om HPV- vaksine, 2 doser 

 8. klasse: Samtale med helsesøster der temaet er: trivsel, søvnvaner, 

rusmidler og vold. Det blir tatt høyde/vekt av de som ønsker dette. 

 8. klasse: Besøk på helsestasjon for ungdom (HFU) på Rjukan helsestasjon. 

Undervisning om prevensjon og seksualitet. 

 10. klasse: Tilbud om påfyllingsvaksine for stivkrampe, poliomyelitt, difteri og 

kikhoste, Boostrix Polio 

 

Helsesøster vil i samarbeid med skolen også delta i undervisningen. 

Helsestasjon for ungdom er på Rjukan helsestasjonen hver mandag kl. 1400 – 1630. 

Dette er et gratis tilbud for alle ungdommer mellom 13 – 24 år. Her kan du komme 

uten timeavtale og snakke med lege eller helsesøster. Ungdom kan følge HFU på 

Snap: RjukanHFU. 

Helsesøster Atrå barne – og ungdomsskole: Louise Højsgaard Sørensen 

Tlf: 90 67 47 88 (0800 – 1530) Mail: louise.hojsgaard.sorensen@tinn.kommune.no 

 

mailto:louise.hojsgaard.sorensen@tinn.kommune.no
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FORVENTNINGER 

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 for å 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 enheten 

 Skal tilrettelegge for læringsareidet ved skolen og engasjere seg i pedagogisk 

utviklingsarbeid.  

Elevene 

 Skal være positive til alle voksne og medelever 

 Skal se til at ingen blir mobbet eller holdt utenfor 

 Skal vise ansvar for skolens eiendeler 

 Har medansvar for å lage et trygt og inspirerende arbeids – og læringsmiljø 

 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 

 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 
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SVARSLIPP - Leveres til kontaktlærer innen fredag 24.08.18 

Elevens navn:________________________________    Klasse:______ 

⃝ Informasjonsblad mottatt og lest 

⃝ Ja, vi har lest skolens ordensregler. 

⃝ Ja, vi abonnerer på nyheter på skolens hjemmeside, www.abusk.no  

⃝ Ja, vi har lest regler for bruk av IT-utstyr og signert på erklæringen nedenfor (gjelder 

5. – 10. trinn) 

Erklæring for bruk av datamaskiner og I-pad på skolen – elev: 
 
 
__________________________________________             _________ 
Elevens underskrift Dato 
 
 

⃝ Vi samtykker i at bilder/video av vårt barn offentliggjøres på en måte som knytter 

navn og bilde sammen, som i aviser, på nettsteder (NRK BlimE-dans) og på skolens 

hjemmeside.  

⃝ Vi samtykker til at foresattes e-postadresser formidles til  

a) De andre foreldrene i vår klasse og  b) FAU 

⃝ Vi har ikke tilgang til internett og ønsker viktig informasjon fra skolen sendt hjem i 

papirform. 

⃝ Vi samtykker til at vårt barn kan være passasjer i privatbil ved turer i skoletiden og 

ellers i skolens (og SFOs) regi under forutsetning at 

 Sikkerhetsbelte blir brukt 
 Barnesete/pute brukes ved behov 
 Trafikkreglene blir fulgt 
 Sjåfør er over 23 år og har hatt sertifikatet i minimum 5 år. 

 

Dato:______________ 

 

____________________________                    ____________________________ 

     Signatur elev  Signatur foresatte 

http://www.abusk.no/
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