
 

 

HOLLA 10-ÅRIGE SKOLE 
 

Infoskriv august 2019 
 
Velkommen til nytt skoleår! 
• Vi er i full gang med undervisning og uteaktiviteter på alle trinn etter en fin sommer.  

Pr skolestart har vi 379 elever fordelt på 263 på 1.-7.trinn og 116 på 8.-10.trinn. En god flokk!😊 
 

• Nytilsatte: Vi har to nytilsatte på Holla 10-årige skole i høst. Som nye kontaktlærer har vi Andreas Leira Olsen på 
trinn 10, og Åse Dvergsdal som timelærer på trinn 8. Ellers er det forflytninger av noen få ansatte mellom barne- og 
ungdomstrinn. Vi har ny lærling på skolen og i SFO; Marte Wines Tufte. Vi ønsker alle våre nytilsatte velkommen og 
håper de vil trives ved skolen vår. 

 

• Opplæringsloven §9A holdes høyt – med systematisk arbeid i personalgruppa og informasjon til elever, FAU og 
foreldregruppene. Vi ønsker lav terskel for kontakt mellom hjem og skole i saker som gjelder elevenes trygghet og 
trivsel. Som del av skolens utviklingsarbeid, vil et team av ansatte skoleres av Læringsmiljøsenteret i Stavanger 
dette året. Temaet er «Systematisk innsats mot mobbing.» I tillegg skoleres hele ansattegruppa i deler av dette 
opplegget. Skolens plan for arbeid med § 9A sendes ut sammen med dette infobrevet. Den eldste eleven i familien 
får heftet. Gi beskjed hvis noen trenger flere hefter. 

 

• Trafikksituasjonen: «Stans forbudt» ble sist skoleår innført i store deler av Kirkebakken. En liten påminnelse og 
oppfordring til å sykle/gå til skolen. De som blir kjørt MÅ bruke "kiss&ride", ikke stoppe midt i bakken. De som 
sykler må senke farten og vise hensyn til gående langs skolevegen.  
Skien Maxitaxi sa opp skyssavtalen med Fylkeskommunen med umiddelbar virkning. Dette skapte store 
utfordringer for små og store tirsdag 20.08. Takk til dere foresatte som ordnet transport sjøl denne morgenen. Nå 
er avtale på plass med lokale leverandører. 

 

• IKT vil i tiden fremover bli et av skolens satsingsområder. Alle elever fra 4. til 10. trinn vil få hver sin PC til bruk på 
skolen og hjemme. Utover våren 2020 vil resten av klassene også få egne PC-er. En del av IKT-satsingen går ut på å 
ta i bruk Office 365, Teams, One Note Classroom (digital kladdebok/eget arbeidsområde) og Zokrates (digital 
læringsplattform) i undervisningen. Dette vil erstatte Fronter.  
På foreldremøtene for 4.-10. trinn vil vi orientere om flere detaljer rundt skolens IKT-satsing fremover. 

 

• Leksehjelp for trinn 5-10 er tirsdager fra kl 14.15-15.15. Eget tidspunkt for trinn 7. Det er fremdeles mulighet for å 
melde seg på; frist fredag i uke 35. 
 

• Bruk av mobil: Vi har mobilfri skole. Det betyr at alle mobiler samles inn hver dag. Det er primært læreren som 
starter 1. time som samler inn mobilene. 

 

• Skoledagen: Skolens kjernetid er fra kl. 08.30 til 14.15. Dette skoleåret er skoledagen organisert tilnærmet likt for 
barne- og ungdomstrinn, med to lange pauser på langdagene. Barnetrinnet har avsatt spisetid utenom pausene, på 
ungdomstrinnet oppfordrer vi til rikelig med niste som kan nytes i begge pauser. Nytt av året er at kantina er åpen i 
starten av 1. pause. Da selges «brødskive for en femmer». Ordinær kantinemeny i 2. pause.  

 

• Skoleruta: Denne ligger på Nome kommunes hjemmeside. Dere finner den ved å gå inn på «Barnehage og 
skole/Skole/Skolene i Nome/Holla 10-årige skole/Praktisk informasjon/Viktige datoer». 

 

• Foreldremøter i høst starter opp i uke 36: (Alle foreldremøtene starter kl. 18.00) 

Trinn Dato Trinn Dato 

1. klasse Torsdag 29. august 6. klasse Tirsdag 10. september 

2. klasse Mandag 2. september 7. klasse Onsdag 11. september 

3. klasse Tirsdag 3. september 8. klasse Torsdag 5. september 

4. klasse Onsdag 4. september 9. klasse Mandag 16. september 

5. klasse Torsdag 12. september 10. klasse Onsdag 18. september 

 



• FAU 2019-2020: FAU har oppstartsmøte tirsdag 27. august. Her er innkalling sendt ut. Er det klasser som ikke har 
fått på plass klassekontakter, så haster dette nå. De trinn/grupper som skolen ikke har fått konkrete 
tilbakemeldinger på, står med rød skrift i oversikten nedenfor. 

 

FAU 2018-2019 

  FORELDREKONTAKT VARA FORELDREKONTAKT 

1a Terje Evensen Sanna Borgen 

1b Anne Lise Baksås  

 Marius Skårdal  

2a Ellen Arntsen Bjørndalen Barbro Nilsen 

2b Aleksander Dahle Madsen Ellen Merethe Rekkavik 

3a Marthine Fæhn Lunden Ann Helen Jensen 

3b Ole Martin Tangedal Gulseth Trine Lise Kvanli Bakken 

4a Rikke Randahl Kristiansen Arne Dyrland 

4b Karina Enger Kambestad Camilla Cae Dahle 

5a Katrine Edvardsen Omland Snausnes Hjørdis Eytorsdottir 

5b Anne Gry Gudmunsdotter Sturød Cathrine Stoa 

6a 
Ann-Kristin Stubberød Henrik Kjeldsen 

6b 

7a Miriam Knedahl-Beck Anne Guro L. Ringsevjen 

7b Charlotte F. Rui Mette Helene Vikje Halvorsen 

8a Ann Merethe Ramtoft Mette Helene Vikje Halvorsen 

8b Kine Lindhagen Erna Kristin Hogsrud 

9a Jill Heidi Sinnerud Anette Nilsen 

9b Bjørg Marie Bråthen   Carina A.H. Mäklin 

10a Espen Namløs Pedersen Frode Egelandsdal Larsen 

10b Atle Grotmol Jolanta Moen 

 

Vi ønsker vel møtt til samarbeid til beste for våre elever.  
Ta kontakt om det er noe. Godt samarbeid er viktig for trygghet, trivsel og læring.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Lindgren   Erik Hoff    Anette Nagelhus   
Rektor     Inspektør, ungdomstrinnet Inspektør, barnetrinnet 
 

 


