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Velkommen til nytt skoleår. 
Ved skolestart settes planer fra lærernes planleggingsdager ut i livet. Vi har møtt alle elever når dette 

skrives, og vi ser fram til et nytt skoleår. Ved skolestart hadde Holla 10-årige skole 373 elever og 67 

ansatte. Ca 16 % av elevene våre kommer fra andre land. Totalt har vi 24 ulike språkgrupper representert 

- et stort mangfold med ulike kulturer.  

 

Vi ønsker å være en trygg og god skole for alle elevene våre fra 1-10 og for deres foresatte.  

Dette er i tråd med Opplæringsloven § 9A-2. Den slår fast: «Alle elever har rett til et trygt og godt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring». Det nye regelverket i kapittel 9 A skal styrke 

rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing 

og dårlige skolemiljøer. Aktivitetsplikten står sterkt i det nye lovverket, og det er samtidig viktig å jobbe 

forebyggende.  

 

Aktivitetsplikten innebærer at alle voksne i skolen pliktes å 

• Følge med 

• Gripe inn i akutte situasjoner 

• Varsle all mistanke og kjennskap 

• Undersøke all mistanke og kjennskap 

• Sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø 

 

Det er jobbet intensivt i personalet med §9A, både under planleggingsdagene og i ulike treffpunkter etter 

skolestart. FAU-medlemmene er orientert, alle foreldre på foreldremøter likeså. Rektor og inspektør har 

også vært rundt i alle klasser fra trinn 4-10 og informert elevene om §9A. Elevene er utfordra på hva de 

hver for seg og som klasse kan bidra med for å skape et trygt og godt skolemiljø. Arbeidet vil bli fulgt 

opp i personalmøter, elevrådet og FAU/SU/SMU. Hele vegen trenger vi å samarbeide med dere foreldre. 

Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har 

positiv betydning for barn og unge på en rekke området som har med skole å gjøre. (Epstein et.al.,2002; 

Epstein 2005; Fan & Chen 2001; Semke & og Sheridan 2010) 

 

IKT er et hjelpemiddel for å fremme et godt læringsutbytte. Vi er svært glade for at hver elev fra trinn 6-

10 nå får benytte en bærbar datamaskin. Maskinen er Nome kommune sin eiendom, men den enkelte elev 

har bruksrett på maskinen så lenge eleven er elev på Holla. Elev og foresatte må underskrive PC-avtalen 

før maskinen kan tas med heim. 

 

Vi har hatt møte med nye FAU-representanter og klassekontakter. Navn på representanter og møteplan 

finnes lenger bak i heftet vårt. For mer info om FUG, FAU, SU og SMU viser vi til nettsiden www.fug.no  

 

Foreldresamarbeid er ikke bare noe en gjør gjennom verv. Det betyr at vi ønsker aktive foreldre som har 

forventninger til skolen, samtidig som den enkelte sjøl tar ansvar for å delta i fellesskapet. Et godt 

klassemiljø og læringsmiljø er noe vi skaper sammen, hjem og skole. Åpenhet og konstruktive 

tilbakemeldinger er viktige stikkord, og vi må jobbe løsningsfokusert hvis det er noe som ikke fungerer 

slik vi ønsker. Det å bruke tid på å bli kjent med andre foreldre og elever på trinnet er en god investering - 

både for ditt eget og andre barn/ungdoms trivsel og læring. Det er her vi på Holla 10-årige skole ønsker å 

være. 

 

Med ønske om et trygt, godt og lærerikt skoleår for elever, foresatte og ansatte!            

 

Holla 10-årige skole, september 2018. 

 

Anne Lindgren   Anette Nagelhus  Erik Andre Hoff 

Rektor     inspektør barnetrinn  inspektør ungdomstrinn 

 

http://www.fug.no/


Slik treffer du oss 
Kontoret er betjent hver dag mellom 08.00-15.30. Flere av dagene vil det være betjent utover dette. I 

tillegg vil du kunne møte rektor eller inspektør fram til kl.15.30. Har du behov for å nå skolen via telefon, 

kan du benytte følgende numre: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktlærere 

 

 

 

 

 

Ansatt Telefonnummer  

Rektor Anne Lindgren 

 

35 00 87 23 (B-trinn) 

35 00 87 02 (U-trinn) 

91 51 78 36 mobil 

Inspektør Anette Nagelhus      

Spesialpedagogisk koordinator b-trinn    

35 00 87 24 

91 36 07 84 

Inspektør Erik Andre Hoff u-trinn             35 00 87 03 

90 06 90 83 

Rådgiver Mari Anne Sannes 35 00 87 04 

95 86 32 78 

Spesialpedagogisk koordinator u-trinn Jane Lindheim 93 85 84 35 

35 00 87 07 

Arbeidsrom 8. trinn      

Arbeidsrom 9.trinn 

Arbeidsrom 10. trinn   

35 00 87 10 

35 00 87 12 

35 00 87 11 

Helsesøster Kristin Rossvang 

Ungdomstrinn 

94 16 27 90 

35 00 87 08  

Helsesøster Miriam K. Gunnerud  

Barnetrinn 

97 96 07 19 

Personalrom b-trinn                 35 00 87 25 

SFO, Gry Kvilekval Olsen,  35 00 87 31 (e.skoletid) 

35 00 87 22 (i skoletid) 

95 88 92 25 sfo mobil 

Gr. Kontaktlærere, barnetrinnet Gr. Kontaktlærere, ungdomstrinnet 

1a 

1b 

2a 

2b 

3a 

3b 

4a 

4b 

5a 

5b 

6a 

6b 

7a 

7b 

Torhild Lunde 

Torgunn Ringstad 

Hege Holmberg Rønningen 

Anne Aslaug Lundeberg 

Liv Jorunn Nilsen 

Cathrine Hansen 

Pål Roland Melteig 

Camilla Haugerud 

Eirik Haugen Røimål 

Veronika Sandal Alsaker 

Sigrid F. Steinhaug 

Catrine Møller Dagsland 

Thomas Knedahl-Bech 

Maria Halland 

8a 

8b 

9a 

9b 

10a 

10b 

Nina Fåne 

Morten Grini 

Therese Nymo Myhre 

Mira Sandtrøen Rosenquist 

Fredrik Juel 

Jostein Rønningen   



Ansatte barnetrinnet 

 

Etternavn Fornavn Stilling E-post SMS-nr 

Aaland Tone Lærer tone.aaland@nome.kommune.no 19 123 024 910 021 

Alsaker 
Veronica 
Sandal Kontaktlærer veronicasandal.alsaker@nome.kommune.no 19 123 024 910 031 

Andersen Cathrine Lærer cathrine.andersen@nome.kommune.no 19 123 024 910 032 

Anglevik Emilie Kårbø Lærling Emiliekaarbo.anglevik@nome.kommune.no  

Augustinussen Marit Assistent marit.augustinussen@nome.kommune.no 19 123 024 910 024 

Betten Hege B Assistent hege.benedikte.betten@nome.kommune.no 19 123 024 910 025 

Bjaaland Ann Hege Lærer ann.hege.bjaaland@nome.kommune.no 19 123 024 910 026 

Dagsland 
Catrine 
Møller Kontaktlærer catrine.dagsland@nome.kommune.no 19 123 024 910 002 

Dahlseng Elisabeth Logoped elisabeth.dahlseng@nome.kommune.no 19 123 024 910 030 

Fjellestad Margit Lærer margit.fjellestad@nome.kommune.no 19 123 024 910 037 

Halland Maria Kontaktlærer maria.halland@nome.kommune.no 19 123 024 910 005 

Hansen Cathrine Kontaktlærer cathrine.hovde@nome.kommune.no 19 123 024 910 045 

Haugerud Camilla Kontaktlærer camilla.haugerud@nome.kommune.no 19 123 024 910 006 

Hosen Tina K Lærer/tospråklig tina.kjerpeseth.hosen@nome.kommune.no 19 123 024 910 044 

Kalleberg Bjørg Fagarbeider bjorg.kalleberg@nome.kommune.no 19 123 024 910 051 

Knedahl-Bech Thomas Kontaktlærer thomas.bech@nome.kommune.no 19 123 024 910 008 

Larsen Kristin E Lærer kristin.egelandsdal.larsen@nome.kommune.no 19 123 024 910 055 

Lauritzen Gry Anette Miljøterapeut gry.anette.lauritzen@nome.kommune.no 19 123 024 910 056 

Li Ingebjørg Lærer ingebjorg.li@nome.kommune.no 19 123 024 910 009 

Lindgren Anne Rektor anne.lindgren@nome.kommune.no 19 123 024 910 057 

Lunde Ann Tove Lærer/to-språk ann-tove.lunde@nome.kommune.no 19 123 024 910 060 

Lunde Torhild Kontaktlærer torhild.lunde@nome.kommune.no 19 123 024 910 011 

Lundeberg Anne Aslaug Kontaktlærer anne.aslaug.lundeberg@nome.kommune.no 19 123 024 910 012 

Lundefaret Kjetil Lærer/IKT-veileder kjetil.lundefaret@nome.kommune.no 19 123 024 910 061 

Nagelhus Anette Inspektør b-trinn anette.nagelhus@nome.kommune.no 19 123 024 910 063 

Nilsen Liv Jorunn Kontaktlærer liv.jorunn.nilsen@nome.kommune.no 19 123 024 910 013 

Nordberg 
Helle 
Elisabeth Lærer helle.nordberg@nome.kommune.no 19 123 024 910 014 

Olsen Gry Kvilekval Sfo Leder gry.kvilekval.olsen@nome.kommune.no 19 123 024 910 064 

Pedersen Anne Marit B Fagarbeider anne.marit.pedersen@nome.kommune.no 19 123 024 910 067 

Pedersen Liv Ingrid Assistent liv.ingrid.pedersen@nome.kommune.no 19 123 024 910 066 

Repstad Vibeke Lærer vibeke.repstad@nome.kommune.no 19 123 024 910 023 

Ringstad Torgunn Kontaktlærer torgunn.ringstad.naess@nome.kommune.no 19 123 024 910 015 

Roland Pål Melteig Kontaktlærer palmelteig.roland@nome.kommune.no 19 123 024 910 073 

Røimål Eirik Haugen Kontaktlærer eirik.haugen.roimal@nome.kommune.no 19 123 024 910 017 

Rønningen 
Hege 
Holmberg Kontaktlærer hege.holmberg.ronningen@nome.kommune.no 19 123 024 910 018 

Sannes Turid Assistent turid.sannes@nome.kommune.no 19 123 024 910 075 

Slåttun Hanne Olaug Lærer hanne.olaug.slattun@nome.kommune.no 19 123 024 910 077 

Steinhaug Sigrid F Kontaktlærer sigrid.fossheim.steinhaug@nome.kommune.no 19 123 024 910 020 

Stubberød Inger E Sekretær inger.elisabeth.stubberod@nome.kommune.no 19 123 024 910 081 

Svensson May Britt Barne- og ungd.arb may-britt.svensson@nome.kommune.no 19 123 024 910 083 

Tresland Gro Anita Barne- og ungd.arb gro.anita.tresland@nome.kommune.no 19 123 024 910 084 

Tveiten Ida Lærer ida.tveiten@nome.kommune.no 19 123 024 910 085 

Waal Linda Barne- og ungd.arb linda.waal@nome.kommune.no 19 123 024 910 087 
     



Ansatte ungdomstrinnet 
Etternavn Fornavn  Funksjon Epost Sms-nr. 

Augustinussen Marit Lærer/assistent Marit.augustinussen@nome.kommune,.no 19 123 024 910 024 

Brustad Bent Lærer bent.brustad@nome.kommune.no 19 123 024 910 028 

Einungbrekke Trude Fagarbeider-kantine trude.einungbrekke@nome.kommune.no   

Engravslia Camilla Lærer camilla.engravslia@nome.kommune.no 19 123 024 910 034 

Fiskodde Anniken Lærer anniken.fiskodde@nome.kommune.no 19 123 024 910 036 

Fåne Nina Kontaktlærer nina.fane@nome.kommune.no 19 123 024 910 039 

Grini Morten Kontaktlærer morten.grini@nome.kommune.no 19 123 024 910 003 

Hadland Rita Lærer rita.hadland@nome.kommune.no 19 123 024 910 040 

Hoff Erik Andre Inspektør u-trinn erikandre.hoff@nome.kommune.no 19 123 024 910 042 

Hogga 

Astrid 

Settendal Lærer/tospråklig astrid.hogga@nome.kommune.no 19 123 024 910 043 

Juel Fredrik Kontaktlærer fredrik.juel@nome.kommune.no 19 123 024 910 007 

Kaarstein Egil Lærer egil.kaarstein@nome.kommune.no 19 123 024 910 049 

Lindgren Anne Rektor anne.lindgren@nome.kommune.no 19 123 024 910 057 

Lindheim Jane A Lærer/spesialped. jane.lindheim@nome.kommune.no 19 123 024 910 010 

Ljungstrøm Else Lærer else.ljungstrom@nome.kommune.no 19 123 024 910 058 

Myhre Therese Nymo Kontaktlærer theresenymo.myhre@nome.kommune.no 19 123 024 910 001 

Møllen 

Kari 

Landsverk Lærer kari.landsverk.mollen@nome.kommune.no 19 123 024 910 062 

Opsahl Tine Susann Barne- og ungd.arb. tine.susann.opsahl@nome.kommune.no 19 123 024 910 065 

Refsdal Stian Lærer stian.refsdal@nome.kommune.no 19 123 024 910 071 

Reistad Tor Asbjørn Lærer tor.asbjorn.reistad@nome.kommune.no 19 123 024 910 072 

Rosenquist 

Mira 

Sandtrøen Kontaktlærer mirasandtroen.rosenquist@nome.kommune.no 19 123 024 910 029 

Rønningen Jostein Kontaktlærer jostein.ronningen@nome.kommune.no 19 123 024 910 019 

Sannes Mari-Anne Rådgiver mari.anne.sannes@nome.kommune.no 19 123 024 910 074 

Skårdal Kristin Ruud Lærer kristin.ruud.skardal@nome.kommune.no 19 123 024 910 076 

Snildal Jens Magnus Miljøarbeider jens.magnus.snildal@nome.kommune.no 19 123 024 910 078 

Strand Tommy Fagarbeider tommy.strand@nome.kommune.no 19 123 024 910 079 

Stubberød Inger E Sekretær inger.elisabeth.stubberod@nome.kommune.no 19 123 024 910 081 

Sundseth Bjørn-Haakon Lærer/IKT-veileder bjorn.haakon.sundseth@nome.kommune.no 19 123 024 910 082 

 

Fravær 
I henhold til vår beredskapsplan har vi følgende rutiner ved fravær: 

 

Tlf: 35 00 87 00 (ring mellom kl. 0800-0830)  

SMS til kontoret nr: 19123024910081 

Fravær, endringer og beskjeder til SFO kan sendes på nr: 19123024910050 

Dette gjelder både ved sykdom og annet fravær. Har dere sendt skriftlig melding trenger dere ikke å ringe. 

Fraværet føres fortløpende fra kl. 0800-0900. 

 

Hvis eleven ikke møter på skolen, uten at det er meldt fra, vil kontoret kontakte foresatte for å sjekke ut 

hvor eleven er. Dette er en sikkerhet for dere og for oss på skolen. 



Kommunikasjon hjem/skole 

Vi minner om at Holla 10-årige skole bruker Visma Flyt Skole 

som kommunikasjonsplatform. 

Hver lærer har fått sitt eget SMS kommunikasjonsnummer som er opplyst om i dette hefte. 

Via denne kommunikasjonsplatformen vil dere motta beskjeder fra skolen/læreren. Dere 

kan også sende læreren SMS på dette SMS-nummeret. (PS: Det er ikke mulig å ringe til 

dette nummeret). 

Vil dere ha kontakt med læreren via telefon, må dere kontakte skolen på telefon 35008700. 

Ved henvendelse via SMS vil dere kunne forevente svar innen påfølgende arbeidsdag. 

Avtaler i forhold til eget barn bør gjøres i forkant av skoledagen. Skolen får en del 

hendvendelser der vi blir bedt om å gi beskjed til enkeltelever blant annet  i forhold til 

hvor de skal eller hvem som henter etter skoletid. Slike beskjeder kan være vanskelig å få 

gitt. Vi prøver så godt vi kan, men enkelte ganger kan klassene være andre steder enn på 

skolens området. 

 

Søknad om permisjon fra pliktig opplæring 
Kontaktlærer kan gi en elev fri inntil 2 skoledager 

Rektor kan gi en elev fri inntil 2 uker (10 undervisningsdager) 

 

Permisjon kan innvilges for inntil 10 undervisningsdager pr år.  

Rektor behandler og avgjør søknader om permisjon etter gitte kriterier.  

Ved ønske om skolefri skal de foresatte sende en skriftlig søknad til skolen  

4 uker før permisjonen skal begynne. Dette fordi det er 3 ukers klagefrist.  

 

Permisjonssøknaden ligger på hjemmesiden til Nome kommune: 

 1. Barnehage og skole 

 2. Barnehage- og skolerute  

 3. Søke om permisjon 

 

Hjemmel: Opplæringsloven § 2-11. 
De foresatte har plikt til å se til at barna får nødvendig opplæring i permisjonstida.  

Det vil si: 

• Det er foresattes ansvar å innhente undervisningsmateriell fra kontaktlærere. Dette bør gjøres i 

god tid før permisjonstidspunktet. 

• Det er viktig at lekser og annet skolearbeid blir utført i ferien slik at eleven kan være faglig ajour 

når de er tilbake.  

 

En vil oppfordre til at ferieturer så langt mulig legges innenfor den ordinære skoleferien. 

Jmf. § 3-41 i opplæringsloven.  

 



Skoledagen 2018-2019, barnetrinnet 

 
 

Tidspunkt 
 

Mandag 
 

 
Tirsdag 

 
Onsdag 

 
Torsdag 

 
Fredag 

Kl. 08.30 – 09.15 
 

Undervisning 
Tr. 1-7 

 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Kl. 09.15 – 10.00 
 

Undervisning 
Tr. 1-7 

 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Kl. 10.00 – 10.30 
 

Pause 
Tr. 1-7  

 

Pause 
Tr. 1-7  

Pause 
Tr. 1-7  

Pause 
Tr. 1-7  

Pause 
Tr. 1-7  

Kl. 10.30 – 11.15 
 

Undervisning 
Tr. 1-7 

 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Kl. 11.15 – 11.30 
 

Mat 
Tr. 1-7 

 

Mat 
Tr. 1-7 

Mat 
Tr. 1-7 

Mat 
Tr. 1-7 
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Tr. 5-7 

Kl. 11.30 – 12.15 
 

Undervisning 
Tr. 1-7 

 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 5-7 

Kl. 12.15 – 12.45 
 

Pause 
Tr. 1-7  

 

Pause 
Tr. 1-7  

Pause 
Tr. 7  

Pause 
Tr. 1-7  

Pause 
Tr. 5-7  

Kl. 12.45 – 13.30 
 

Undervisning 
Tr. 1-7 

 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr.7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 5-7 

Kl. 13.30 – 14.15 
 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 1-6 

Leksehjelp tr. 7 

Undervisning 
Tr.7 

Undervisning 
Tr. 1-7 

Undervisning 
Tr. 5-7 

Kl. 14.15 - 15.15 
 

 Leksehjelp 
Tr. 5-6 

 

    

 
 

 

 

 

 



 

Skoledagen 2018-2019, ungdomstrinnet 
 

 
Tidspunkt 

 
Mandag 

 

 
Tirsdag 

 
Onsdag 

 
Torsdag 

 
Fredag 

KL. 08.30-09.20 
50 min 

Undervisning 
Tr. 8-10 

 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Kl. 09.20-09.35 
15 min 

Pause 
 

Pause Pause Pause Pause 

Kl. 09.35-10.25 
50 min 

Undervisning 
Tr. 8-10 

 

Undervisning 
Tr. 8-10 

 

Undervisning 
Tr. 8-10 

 

Undervisning 
Tr. 8-10 

 

Undervisning 
Tr. 8-10 

 

Kl. 10.25-11.10 
45 min 

Undervisning 
Tr. 8-10 

 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Kl. 11.10-11.45 
35 min 

Lunsj  
& pause 

 

Lunsj  
& pause 

Lunsj  
& pause 

Lunsj  
& pause 

Lunsj  
& pause 

KL. 11.45-12.30 
45 min 

Undervisning 
Tr. 8-10 

 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

KL. 12.30-12.45 
15 min 

Pause Pause Pause  Pause Pause 

KL. 12.45-13.30 
45 min 

Undervisning 
Tr. 8-10 

 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

KL. 13.30-14.15 
45 min 

Undervisning 
Tr. 8-10 

 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Undervisning 
Tr. 8-10 

Kl. 14.15-15.15 
 

 Leksehjelp 
Tr. 8-10 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 BARNEHAGE- og SKOLERUTE  2018-19  

Holla 10-årige skole                            
Måned Datoer  Skoledager 

August Skolestart: Mandag 20. august.  
Planleggingsdager:  
Barnehagene: 15., 16. og 17. aug.  
Holla 10-årige skole: 14., 15., 16. og 17. aug.  

10 

September 
   20 

Oktober Høstferie skolene uke 41   
(f.o.m. mandag 8. oktober t.o.m. fredag 12. oktober).  

18 

November Planleggingsdag:   
Skolene: fredag 9. november  

21 

Desember Siste skoledag før jul: Fredag 21. desember  15 

Januar 

 

Planleggingsdag:  
Barnehager og skoler:  
Onsdag 2. januar utgår for Holla 10-årige skole. Er flyttet til 14. aug-18  
Første skoledag etter nyttår: torsdag 3. januar  

21 

 
Februar Vinterferie skolene uke 8   

(f.o.m. mandag 18. februar t.o.m. fredag 22. februar)  
  

15 

Mars 
  21 

April Påskeferie f.o.m. mandag 15.april t.o.m. mandag 22. april (2. påskedag 
mandag 22.april)  
  

16 

Mai Offentlige fridager onsdag 1.mai, fredag 17.mai, 
Kr himmelfartsdag torsdag 30.mai.  
  

20 

Juni 2. pinsedag mandag 10. juni  
Siste skoledag torsdag 20. juni   
Planleggingsdag:  
Barnehager og skoler: fredag 21. juni  
  

13 

Sum 
  190 

 

SFO ønsker å holde oppe 2. januar og ha planlegging fredag 21. juni. Dette vil bli tatt opp i FAU. 

Beskjed vil komme i god tid før jul. 



Visma flyt skole: 

Foreldrepålogging på Visma flyt skole: 

Gå inn på https://skole.visma.com/nome/ og gå til ID-

porten. 

Du vil da få tilgang til fravær, anmerkninger (N.B 

Foreldre skal ikke benytte seg av «Logg inn med Feide» 

knappen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fronter, Zokrates og Office 365 

 
Alle skolene i Midt-Telemark er i ferd med å legge om fra 

Fronter til Office 365. På Holla så vil 1-5 trinn bruke 

Fronter som før, mens 6-10 trinn nå i høst gå over til 

Office 365. Alle elevens arbeider skal lagres online i One 

note. Her vil elevene møte de vanlige programmene som 

Word og Excel mm. Fronter blir erstattet med Zokrates 

(de grønne firkantene på bildet). Her finner elevene 

timeplaner, ukeplaner og meldinger: Elevene skal laste 

opp sine arbeider i Zokrates slik at lærerne kan registrer at 

de er levert, og legge inn vurderinger. 

 

Hver elev får sin egen skole-PC (6-10 trinn nå i høst, 1-5 trinn neste år). Med denne  PC-en kan elevene 

jobbe med sitt skolearbeid og holde seg oppdatert på lekser og aktiviteter på skolen fortløpende. Skolens 

IKT-veileder Bjørn-Håkon Sundseth og inspektør Erik Hoff har orientert om dette på foreldremøtene nå i 

høst. 

Hvis eleven vil logge på Office 365 og Zokrates fra en privat 

maskin, gå inn på nettstedet: 

https://login.microsoftonline.com/ og logg på med 

brukernavn@mtskole.no (f.eks jepe0612@mtskole.no) og 

passordet ditt (det samme som ved Feide-pålogging) 

 

I løpet av høsten vil foresatte få mulighet til å logge på med 

ID-porten (bank-ID). 

PC-avtalen ligger bak i hefte. 

https://skole.visma.com/nome/
https://login.microsoftonline.com/
mailto:jepe0612@mtskole.no


Hjemmeside 

Alle barnehager og skoler i Nome kommune har en egen hjemmeside. Disse kan du besøke ved å klikke 

deg inn via kommunens hjemmeside: 

http://www.nome.kommune.no 

 

På skolens nettside vil dere bl.a. finne 

administrasjonens infobrev, referater fra 

FAU og SU/SMU samt bilder fra 

klasseaktiviteter. På hjemmesiden under 

fanen «praktisk informasjon» vil det være 

en oversikt over sms-nummeret til ansatte. 

Dette nr brukes til å sende ansatte 

meldinger. (PS: Det er ikke mulig å ringe 

dette nummeret) 

 

Kom gjerne med forslag til saker dere vil se på skolens hjemmeside.  

Dette kan sendes til erik.hoff@nome.kommune.no 

 

KRLE   
Fritaksretten 
Foreldre / foresatte kan melde fra til skolen hvis det er aktiviteter som 

foregår i skoletida som virker støtende utfra deres religion / livssyn.  

Det er ikke mulighet for å melde fritak fra kunnskapsstoffet i faget. 

Vi vil forsøke å etterleve intensjonen med faget, å gjøre det til et spennende 

drøftings- og kunnskapsforum for alle elever uansett religiøs og kulturell 

bakgrunn. 

Opplæringsloven § 2-3a og 2-4. 

Ta kontakt med skolen ved uklarheter. 

 

Lyttevenn  
Lyttevennene er oftest pensjonister som kommer 

til barnetrinnet to timer en dag i uken. (Man 

behøver ikke være pensjonist for å være 

lyttevenn.) Der skal de i eget rom lytte til en og en 

elev som leser, ca. 20 minutter, noe som på 

forhånd er avtalt med læreren. Dette tilbudet gis 

til elever i 3. klasse. Vi startet prøveprosjekt våren 

2013. Det ble så vellykka at både skolen og 

lyttevennene ønsker å videreføre dette til beste for 

elevene våre. Lyttevenn må avgi taushetsløfte og 

levere politiattest til skolen.  

 

Lyttevennene har erfart at elevene blir tryggere i 

høytlesing etter hvert. De opplever også at å lese 

stykket flere ganger gir dem mestring. Det gode med en til en situasjon er at elever kan få umiddelbar ros 

og oppmuntring. 

 

http://www.nome.kommune.no/
mailto:erik.hoff@nome.kommune.no


Målsettingen er ikke bare lesetrening, men også mulighet til å utvikle kontakt over den såkalte 

generasjonskløften. Videre gir det elever fra andre nasjoner god hjelp og et breiere nettverk. Erfaring har 

vist at det utvikler seg vennskap mellom lyttevennene og elevene, derav navnet. 

Du kan Google "Lyttervenn" og lese erfaringer fra Agder-fylkene. 

 

Hilsen Lyttevennkontakt Aud Köller. 

 

Leksehjelp 
Leksehjelpsordningen for trinn 5-10 er i gang. Påmelding til leksehjelpsordningen skjer på våren. Dette 

for at skolen skal få oversikt over behov for bemanning. Det vil ikke være anledning til å melde seg på 

leksehjelptilbudet etter at dette har startet opp. Elever som skal ha fri fra leksehjelp må ha med skriftlig 

melding den aktuelle dagen. Eventuelle oppsigelser sendes skriftlig til skolens administrasjon. 

 

Innesko  
Vi bruker innesko på både barnetrinn og ungdomstrinn.  

Vi har lagt til rette for at elever kan ha innesko stående på skolen.  

Besøkende må bruke ”blåsokker” utenpå skoene når de skal inn på skolen. 

 

Gym  
Når det står kroppsøving på timeplanen må elevene ha med seg klær og sko til dette: 

Shorts / joggebukse, t-skjorte, joggesko, håndkle og såpe. 

Vi ber om at elevene har joggesko fordi de sitter godt på foten og beskytter tærne bedre enn gymsko gjør. 

Utesko kan ikke brukes inne uten at de er rengjort omhyggelig først. Dette må være gjort hjemme før 

gymtøyet pakkes. 

 

Svømming  
Elever på trinn 2, 3 og 5 får svømming i perioder à ca 10 uker. Tilbudet gis i bassenget på Dagsrud. 

Skolen setter opp skyss til- og fra svømmeundervisningen med Maxi-taxi. 

Elevene må ha med seg badetøy, håndkle og såpe.  

Alle elevene må vaske håret før de går i bassenget, og de som har langt hår må ta en hårstrikk i håret. 

Dette for å unngå løse hår i bassenget. På vinterstid bør alle bruke lue etter svømmeundervisningen. 

10. trinn har en dag i Gullbring med blant annet livredning og livreddende førstehjelp. Etter hvert vil 

svømming bli lagt til 9. trinn. 

 

Forsikringsordningen for skolebarn 
Elevene er forsikret mot skade i skoletiden. Verdisaker de har med seg til skolen, er imidlertid  

ikke med i avtalen. Hvis eleven har verdisaker med seg, gå til kontoret og oppbevar sakene der, eller 

bruke de låsbare elevskapene for elevene på ungdomstrinnet. Mobiltelefonene blir samlet inn ved 

skolestart og oppbevart til skoledagen er over. 

 

Fritidsulykkesforsikring elever – Nome kommune. 
Forsikringen omfatter: 

• Innenfor skolens/SFO’s områder i ordinær skole-/SFO tid. 

• På vei mellom hjem/annet oppholdssted og skole/SFO, samt i friminuttene. 

• Under undervisningen, transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler m.m. i hele verden som 

foregår under skolens/SFO’s ledelse. 



• Under Operasjon dagsverk og andre lignende elevaktiviteter, og mellom hjem/annet oppholdssted 

og det sted der aktiviteten skjer. 

• Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som er et ledd i opplæringen, og på vei 

mellom hjem/annet oppholdssted og arbeidsplass. 

• Under deltakelse på arrangement i regi av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), når det er FAU som 

er arrangør og aktiviteten har en naturlig tilknytning til skolens virksomhet. 

• Forsikringen gjelder også sykling, osv. 

 

Skoleveg og skoleskyss 

Aktiv på skolevegen 

Vi ønsker at flest mulig av skolens elever skal gå til og fra skolen. Slik får alle en 

frisk og god start på skoledagen! Ved bruk av sykkel er det viktig å ha på hjelm. 

Den som sykler må også vise hensyn overfor medelever som går langs vegen slik at 

ingen blir påkjørt. Av trafikksikkerhetsmessige hensyn ber vi om at elevene sykler 

til skolen først etter gjennomført sykkelprøve på 4.trinn. 

 

Informasjon om skilting og trafikksituasjon i Kirkebakken 
 
Ved oppstart av nytt skoleår er det satt opp nye skilt i området rundt skolens innkjøring. 

Etter avtale med teknisk etat og politi, gjør vi oppmerksom på endringene. 

 

Stans forbudt: 

Det er innført «stans forbudt» i området rundt skolens innkjøring i Kirkebakken.  

Skiltet betyr at det er forbudt for kjøretøy å stanse på den siden av veien hvor veiskiltet er satt opp. Skiltet gjelder i 

dette tilfellet frem til neste veikryss. 

 

Vi ønsker å presisere at skiltet forbyr enhver stans, også korte stopp, selv om sjåføren sitter i bilen og har motoren i 

gang. Det er altså ikke mulig å slippe av- eller plukke opp personer i denne sonen. Brudd på regelen kan medføre 

bot. 

 

Skolens «grusparkering»: 

Denne parkeringsplassen vil kun være for foresatte som skal følge eller hente barn i skole og SFO før kl. 08.15 og 

ved skoledagens slutt. Ved parkering skal motor være avslått og kjøretøy forlatt. 

Parkeringsplassen kan også benyttes av besøkende i tidsrommet kl. 09.00-14.00. 

 

Av- og påstigning på parkeringsplassen, i skolens innkjøring og omkringliggende arealer er ikke tillatt.  

Det er kun skolens «Kiss and ride-løsning» som skal brukes til dette formålet. 

 

Skolen vil fremover ha et tett samarbeid med politiet vedr. trafikksituasjonen rundt skolen. 

Trafikksituasjonen vil naturlig nok være tema, både i FAU og høstens foreldremøter. 

 

Dette av hensyn til våre elevers sikkerhet. 

Vi har ingen å miste! 

 

 

Buss 

Innkjøringen til barnetrinnet er stengt for ordinær biltrafikk i tidsrommet 08.00-15.00.  

Dette for å sikre elevene i det tidsrommet hvor bussene ankommer. 

Både om morgenen og etter skoletid står det bussvakter ved barnetrinnets rundkjøring.  

 



Det er slik at elever fra Fen og Helgen blir plukket opp av bussen på den sida der eleven bor. Det er 

viktig at dere som foreldre også følger opp dette selv om det betyr en forlenget tur med bussen for elevene 

våre. 

 

Alle bussene har nå sikkerhetsbelte som det er påbudt for elevene å bruke.  

Elevene har også elektroniske busskort som er personlig. Mistet busskort blir erstattet mot et gebyr på kr 

50,00. Det betyr at eleven må ha kortet tilgjengelig for i hele tatt å komme inn på bussen. Vi ber dere 

være oppmerksomme på at retten til skyss kun gjelder til og fra skolen.  
 

Alle Nettbuss sine busser er tilknyttet fylkeskommunen sitt sanntidssystem. Ved å gå inn på www.farte.no 

søke reise og gå inn på sanntid får eleven/foresatte nøyaktig informasjon om når bussen kommer. 

Alternativt kan eleven/foresatte laste ned appen VKT Reise som også gir sanntidsinformasjon om når 

bussen kommer til nærmeste holdeplass. Vi anbefaler å prøve ut tjenesten, slik at eleven blir trygg og 

stoler på den.    
 

I praksis betyr det at elevene ikke kan ta en senere buss hjem etter skoletid eller benytte skyssordningen 

de dagene de er på SFO. 

Enkelte ungdomsskoleelever bruker Telemarksekspressen fra bussholdeplassen i sentrum. 

 
For utfyllende informasjon om regelverket se www.Telemark.no/skoleskyss  

 

Taxibuss 

De som tar taxibussen får ikke busskort. Dette er en «lukket» transport og man kan ikke ha med venner 

hjem selv om disse vil betale. 

 

Gjør avtaler dagen i forvegen 

Vær oppmerksom på at noen dager er bussene fulle. En kan derfor ikke uten videre regne med at 

skysselever kan ta med seg venner på bussen – sjøl om vennene betaler busstakst. Hvis det skulle oppstå 

slike problemer skal vi være behjelpelig med at elevene det gjelder får låne en telefon for å få til en annen 

løsning.  

 

  

Sykler og annet utstyr 
Det er viktig at sykler og sparker settes ved sykkelstativene. Sykler og annet utstyr tas med 

på eget ansvar. Vi har et lite lager med ski, skøyter og sykler på skolen, men vi har bruk 

for mye mer utstyr til utlån. Er det noen som har utstyr de ikke bruker, så er vi svært 

interessert i å overta dette.  

 

Informasjon fra Midt-Telemark PPT 
Midt-Telemark pedagogisk- psykologisk tjeneste ( PPT) bistår skolen i arbeidet med å sikre at alle elever 

får gode opplærings- og utviklingsmuligheter.  

Midt-Telemark PPT har faste kontaktpersoner på skolen som har samarbeid med og tilstedeværelse på 

skolen etter egen plan. 

PP- tjenestens hovedoppgaver er å bistå skolen i arbeidet med utvikling av gode læringsmiljø, samt være 

kommunens sakkyndig instans for å forvalte rettigheter etter Opplæringsloven. 

Midt-Telemark PPT vektlegger tidlig innsats og skal bidra inn mot elever, foresatte og skole. 

Skoleåret 2018-2019 har Midt-Telemark PPT et fast team av PP-rådgivere på Holla 10-årige skole; Hilde 

Roksund, Randi Slettebø, Heidi Kittilsen og Solveig Torstveit. 

Foresatte kan ta kontakt med PPT på tlf 35 95 71 80, eller på mail: postmottak.ppt@midt-telemark.no 

http://www.farte.no/
http://www.telemark.no/skoleskyss
mailto:postmottak.ppt@midt-telemark.no


 

Tverrfaglig møte(TFM) 
Tverrfaglig møte gjennomføres 1 gang pr mnd etter fastlagt plan. Faste deltakere er skolen ved rektor, 

rådgiver ungdomstrinn, spes.ped.koordinator, skolehelsetjenesten ved helsesøster samt PPT. I tillegg 

deltar barneverntjenesten på 4 av disse møtene pr år. Politiet er med etter avtale. På møtet tar en opp saker 

som trenger tverrfaglig innsats. Det kan være generelle saker som rutiner og organisering, og det kan 

være tiltak i forhold til enkeltelever. Det innhentes samtykke fra foreldre/foresatte i saker der elevens 

navn bør nevnes, og foresatte oppfordres til å delta i drøfting rundt eget barn. 

 

Skolehelsetjenesten 2018/2019 
Skolehelsetjenesten på Holla 10-årige skole består av helsesøster, skolelege, familieveileder, psykiatrisk 

sykepleier og fysioterapeut. Det er helsesøster som er fysisk til stede på skolen, men hun samarbeider tett 

med resten av teamet.   
Skolehelsetjenestens formål er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige 

forhold og forebygge sykdommer og skader.  

Skolehelsetjenesten i Nome følger anbefalt program, jfr forskrift. Innholdet i skolehelsetjenesten er i tråd 

med veiledere og nasjonale faglige retningslinjer.  

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolens personell, og andre instanser som blant annet PPT, 

barnevern, NAV og avdeling for psykisk helsearbeid, til det beste for enkeltelever og grupper. 

Du/dere kan komme i kontakt med skolehelsetjenesten ved å ta kontakt med helsesøster. Helsesøster har 

et koordinerende ansvar for skolehelsetjenesten, og hun formidler kontakt til de andre fagpersonene.  

 

Helsesøster på barnetrinn er Miriam Kjeldsen Gunnerud  

Telefon: 97960719 Email: Miriam.Kjeldsen.Gunnerud@nome.kommune.no 

 

Helsesøster på ungdomstrinn er Kristin Rossvang 

Telefon: 94162790 Email: Kristin.Rossvang@nome.kommune.no 

 

 

 

 

 

mailto:Miriam.Kjeldsen.Gunnerud@nome.kommune.no
mailto:Kristin.Rossvang@nome.kommune.no


Elevråd på Holla 10-årige skole  2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevrådet ved Holla 10-årige skole  

Elevrådet er et organ for brukermedvirkning i skolen, og er hjemlet i opplæringsloven § 11-2:  

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar 

for elevane. […] Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe 

elevrådet i arbeidet. […] Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å 

skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker 

som gjeld nærmiljøet til elevane. 

 

BARNETRINNET: 

Elevrådet ved barnetrinnet skal denne høsten arrangere aktivitetsdag og engasjere seg i trafikksituasjonen. 

Før jul har vi tradisjon på å arrangere juleutstilling. Vi er også i tenkeboksen på å arrangere en turnering. 

Før har vi hatt sjakk, i år vil vi finne på noe nytt. 

Camilla Haugerud er kontaktperson for elevrådet barnetrinnet  
 

1. ELEVRÅDSREPRESENTANTENE PÅ UNGDOMSTRINNET: 

Det er frivillig å stille til valg som elevrådsrepresentant. Det velges en elevrådsrepresentant og en 

vararepresentant fra hver klasse. Til sammen 12 representanter fra ungdomstrinnet.  

 

Skolen forventer at elevrådsrepresentantene har: 

- ønske om å bidra til et positivt skolemiljø 

- evne til å ta initiativ og til å følge opp avtaler 

- evne til å uttale seg på vegne av andre og ikke bare på vegne av seg selv 

Gruppe Elevråds-representant Vara  

1A 

1B 

Deltar ikke på møtene i elevrådet.  

2A 

2B 

Lucas Moen-Vibeto 

Alma Liestøl Jensen 

Oline Øvsterud Thorstensen 

Hans Leon Borgen Langseth 

3A 

3B 

Urte Dargenyte 

Oliwer Sæthre Gripne 

Odin Trygstad Lyngvær 

Linnea Jonskås Nicolaisen 

4A 

4B 

Emil Heisholt 

Ruben Almquist Grønstein Vibeto 

Emilie Grønvold Løvskeid 

Zuhal Karimi 

5A 

5B 

Malene Svensson 

Julian Plassen Nilsen 

Thomas Michael 

Vilde Marie Lunde Brauti 

6A 

6B 

Fredrik Myrland-Folkestad 

Ibrahim Nedal Amro 

Jasmine Øverbø-Ünal Waal 

Tirill Skårdal 

7A 

7B 

Iril Kristensen Amundsen 

Viktor Villanueva Larsen 

Emrik Bruseth Rui 

Marius Nordberg Andersen 

8A 

8B 

Julia Hansen Torgersen 

Thea Benedikte Rui Bauge 

Kittil Waal 

Teodor Sollid Simonsen 

9A 

9B 

Amy Zweerts 

Christoffer Ingulstad 

Amalie Knutsen 

Sanna Johansen 

10A 

 

10B 

Marius William Waal Halvorsen/Joep 

Westplate 

Jon Wåsjø Hartviksen/Joakim Tufte 

Bjørklund 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#11-2


 

Elevrådsrepresentanten får: 

- mulighet til å påvirke skolen på et høyt nivå 

- mulighet til å delta i Nome Ungdomsråd som fremmer ungdommens saker i Nome kommune 

 

Oppgavene til elevrådsrepresentantene: 

- møte i elevrådet og følge opp andre arenaer man blir valgt inn i 

- fremme saker som opptar elevene på skolen 

- informere klassene om aktiviteter og vedtak i elevrådet 

 

2. ELEVRÅDET: 

Elevrådet består av 8 elevrådsrepresentanter. Som en prøveordning vil alle representantene fra 10.trinn 

møte hver gang. Ved forfall til elevrådsmøte fra trinn 8 eller 9, møter varamedlemmet.  

 

Oppgavene til elevrådet: 

- ta initiativ til, og gjennomføre tiltak som kan betre skolemiljøet for elevene 

- å være et formidlingsorgan mellom skoleledelsen og elevene 

- å være et organ som på elevenes vegne øver innflytelse overfor skolens ledelse, skolens FAU, 

SU/SMU og kommunen 

 

Kari Landsverk Møllen er kontaktperson for ungdomstrinnet. 

 

 

FAU   
Holla 10-årige 
skole 2018-2019       

TRINN FAU - REPRESENTANT MOBIL FAU - VARA MOBIL 

  FORELDREKONTAKT   FORELDREKONTAKT   

1a Ellen Arntsen Bjørndalen 99258107 Barbro Nilsen 97960275 

1b Aleksander Dahle Madsen 95979331 Ellen Merethe Rekkavik 92637269 

2a Marthine Fæhn Lunden 46426669 Julianne Dyrland 91106200 

2b Henriette Skårdal Evensen 40038839 Nina Grorud Ellingsen 95216297 

3a Torill Gran 90595800 Rikke Kristiansen 45222064 

3b Karina Enger Kambestad 99450708 Camilla Dahle 95156074 

4a Lisbeth Grønvold Løvskeid 99503609 Eli Landsdal 90674266 

4b Hilde Kristine Wiik 93042938 Hanne Fleitscher 95754549 

5a Fam Michael 99579145 Else Irene Skafte 41337502 

5b Ann-Kristin Stubberød 90741215 Henrik Kjeldsen 90022292 

6a Lise Beate Johansen 95073844 Cathrine Ellingsen 98864898 

6b Laila Waal Lindgren 40527288 Fanny Fæhn Kristoffersen 41224371 

7a Anne Merethe Ramtoft 90658324 
Mette Helene Vikje 
Halvorsen 

92218720 

7b Jorunn Lindgren Wighus 48283661 Inger Anne Wines 91627183 

8a Gry Anne Torgersen   90612140 Vidar Svensson 90549780 

8b Bjørg Marie Bråthen   91619441 Carina A.H. Mäklin 45295779 

9a Frode Egelandsdal  Larsen 91839722 Cathrine Tufte 92498131 

9b Gunnhild-Juliane Kåsene 91369647 Stina Bartnes 47654701 

10a Hans Gunnerud Jørgensen 95045873 Cecilie Nergård  41664840 

10b Marianne U. Eriksen 95281401     

1
7

. 
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5a Kine Lindhagen, Siri Storåsen Lunde og 

Musaab Hadi Ibrahim Alrbaae  
5b Anne Marie Lunde Brauti og Familien Heisholt 

6a Thomas Knedahl-Bech, Anette Nielsen 

6b Gro Anita Bakkan og Marius Skårdal 

Alle familiene til 5. og 6. trinn må sette av 17.- mai til dugnad for barna sine. 

 



Elevrådene både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet har møter i forkant av 

møtene i FAU og SU/SMU 
 

 Møteplan    Holla 10- årige skole 2018 / 2019   
                        

  AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI 

FAU 28 18 23 20   
22 
valg 

  12 9   4 

SU   18 23 20   22   12 9   4 

SMU   18   20   22         4 

 

 

 

FUG har eget nettsted www.fug.no 

 

Samarbeidsutvalget (SU) og 

Skolemiljøutvalget (SMU) 
Opprettelsen av samarbeidsutvalget (SU) er hjemlet i §11-1 i opplæringsloven. Hver grunnskole i Nome 

har sitt eget SU. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. 

 

Samarbeidsutvalget skal arbeide for skolens beste innenfor sentrale lover og forskrifter for grunnskolen 

og i henhold til retningslinjer og vedtak gjort av kommunestyret i Nome. 

Samarbeidsutvalget består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for 

foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være 

rektor. 

 

Hver grunnskole i Nome skal også ha sitt eget skolemiljøutvalg (SMU). Opprettelsen av SMU er hjemlet 

i opplæringsloven §11-1a slik som SU.  

 

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. SMU skal medvirke til at 

skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. SMU 

består av representanter fra samarbeidsutvalget med tillegg av en ekstra elevrepresentant og en ekstra 

foreldrerepresentant. 

 

 



 

 SU/SMU    
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Viktor V. Larsen  

Foreldrerep SMU Henriette Skårdal 
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Særskilt språkopplæring på Holla 10-årige skole 

§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norsk-opplæring til dei 

har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. 

Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge 

delar. 

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når 

morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisnings-personale, skal 

kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. 

Paragrafen finnes her oversatt på forskjellige språk: 

https://no.wikibooks.org/wiki/Oppl%C3%A6ringslova_%C2%A7_2-

8_oversettelse_p%C3%A5_ulike_spr%C3%A5k 

Begrepsavklaringen rundt § 2.8 elever 

Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der 

den en eller begge foresatte har et annet morsmål enn norsk og samisk. Adoptivbarn 

som kommer til Norge i femårsalder og senere skal også tas med. 

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og 

tospråklig fagopplæring. 
 

Foreldresamarbeid med foresatte til minoritetsspråklige elever 

Denne foreldregruppen har stort behov for informasjon. Skolen må ta initiativ til samarbeid. Skolen må 

skaffe tolk om det er nødvendig, gjerne telefontolk.  

Både elevens kontaktlærer og elevens lærer i grunnleggende norsk, har ansvar for at hjemmet får den til 

enhver tid nødvendige informasjon fra skolen.  

Foreldreinformasjon og brev hjem på flere språk kan finnes på hjemmesiden til FUG  (Foreldreutvalget 

for Grunnskolen).  

http://www.fug.no/andre-spraak.155836.no.html 

Organisering av særskilt norskopplæring på Holla 10-årige skole: 

Elever som har rett til særskilt norsk følger klassen sin i de praktiske fagene, men tas ut i grupper for 

norskopplæringen.  

Gruppene er i forskjellige størrelser ut fra hvor mange elever som til enhver tid trenger særskilt 

norskopplæring. Vi har grupper på trinnene og på tvers av trinn alt etter som hva som gagner elevene 

mest.  

 

https://no.wikibooks.org/wiki/Oppl%C3%A6ringslova_%C2%A7_2-8_oversettelse_p%C3%A5_ulike_spr%C3%A5k
https://no.wikibooks.org/wiki/Oppl%C3%A6ringslova_%C2%A7_2-8_oversettelse_p%C3%A5_ulike_spr%C3%A5k
http://www.fug.no/andre-spraak.155836.no.html


Spesielt for ungdomstrinnet 

Rådgiver informerer 
På alle ungdomsskoler finnes det en rådgiver. Hovedoppgava til enhver 

rådgiver er å være en ekstra voksenkontakt for elevene og å hjelpe dem 

til å finne seg til rette på skolen. Målet er at elevene skal trives på skolen 

og få størst mulig utbytte av sin skolegang. 

 

Elevers rett til nødvendig rådgivning er hjemla i Opplæringslova § 9-2, og nærmere beskrevet i forskrift 

til opplæringslova, § 22-1, 22-2 og 22-3. Elevene har rett til rådgivning. Gjennom sosialpedagogisk 

rådgivning og utdannings – og yrkesrådgivning skal elevene altså få hjelp til å finne seg til rette på skolen 

og sjøl å kunne ta beslutninger knyttet til deres framtidige yrkes – og utdanningsvalg.  

 

Rådgiver er stort sett på skolen hver dag. Siden avtaler / møter og undervisningstimer kan variere fra uke 

til uke, og dag til dag, er det lettest for elevene å sjekke oppslag ved døra til mitt kontor. Der vil det til 

enhver tid stå oppgitt hvor jeg er, og når. For foresatte er jeg lettest å treffe på mail: 

mari.anne.sannes@nome.kommune.no,  evt  tlf: 35008704.  

 

Litt informasjon om videregående opplæring 
Ungdom som har gjennomført grunnskolen, har rett til 3 års videregående opplæring (4 på de fleste 

yrkesfag). Elevene kan gjøre ett omvalg og ta inntil 2 pauseår. Retten gjelder fram til fylte 24 år, men må 

fullføres 5 år (6 år) etter at opplæringa er påbegynt. Elevene kan velge mellom 13 utdanningsprogram i 

videregående skole, 8 yrkesfaglige og 5 studieforberedende. 

 

Elever og foresatte vil få kontinuerlig informasjon om videregående opplæring. Informasjonsmøte der de 

videregående skolene deltar, arrangeres årlig for 10. klasse på høsten. Dette kveldsmøtet inviteres 

foresatte til, for elevene er det obligatorisk.  

 

Søknadsfristen for å søke videregående skole, er 1. mars. Det er også en søknadsfrist 1. februar, rådgiver 

vil ta kontakt med elev og foresatte for de elevene som skal søke til denne fristen. Elevene søker vgs 

elektronisk ved hjelp av MinID. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er ansvarlig for MinID. 

Avgangselever vil ved årsskiftet motta et brev med Pin koder til MinID. Når brevet kommer, får elevene 

tilbud om å aktivere MinID på skolen. Vi setter også av tid til å søke vgs i skoletida.  

 

Foresatte kan også finne info om møter, invitasjoner, gjøremål, praksiskursdager osv på skolens 

læringsplattform Zokrates. Fram til foresattepåloggingen fungerer, sendes info hjem som ranselpost og 

sms-varslinger. Ta gjerne kontakt med rådgiver for mer info eller spørsmål. Ellers er dette et nyttig 

nettsted å hente ut kunnskap fra: www.vilbli.no 

 

 

Mari Anne Sannes 

Rådgiver 

 

 

mailto:mari.anne.sannes@nome.kommune.no
http://www.vilbli.no/


Fremmedspråk og språklig fordypning etter 

Kunnskapsløftet. 

 
Ungdomstrinnet har følgende valgmuligheter knytta til språkfaga: 

Spansk 

Fordypning engelsk 

 

Språkfag etter Kunnskapsløftet skal vurderes med karakter og teller ved inntak til videregående skole. 

Elevene kan også bli trukket ut til muntlig avgangsprøve i faget. 

 

Arbeidslivsfag 
Hovedområder i faget er tjenester og produkter, yrkesetikk og arbeidsmiljø. 

Tjenester og produkter omfatter gjennomføring av praktiske arbeidsoppdrag. Planlegging og vurdering av 

arbeidsoppdragene er viktige elementer i læreprosessen. Beregning av kostnader, bruk av ulike teknikker, 

faguttrykk, metoder, materialer, verktøy og utstyr. Dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid. 

 

Yrkesetikk og arbeidsmiljø omfatter læring om etikk, kommunikasjon og samarbeid i arbeidslivet. Videre 

inngår det å holde orden, yte service og følge bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet på 

arbeidsplassen. 

 

Valgfag 
Vi har valgfag 2 timer pr. uke. Timene er lagt til de 2 siste timene på fredag. 

Elevene får ønske seg 3 fag i prioritert rekkefølge. Så langt det er mulig vil vi prøve å gi elevene ett av 

sine ønsker. Om ingen ønsker imøtekommes fordi faget ikke har nok påmeldte, blir eleven kontaktet. 

Elever på trinn 8 kan gjøre omvalg av valgfag frem til høstferien. Elever på trinn 9 og 10 vet mer om 

hva fagene innebærer og har til vanlig ikke anledning til å bytte valgfag når grupper er satt på våren. 

 

Fagene går på tvers av trinn og i år tilbyr vi: 

 

 

o Fysisk aktivitet og helse som skal bidra til bedre helse og trivsel for den enkelte elev. Elevene skal kunne delta i 

varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den enkelte. I valgfaget skal elevene få innsikt i betydningen av god 

balanse mellom energiinntak og energiforbruk. 

o Design og redesign som skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at 

håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter 

står sentralt. 
o Natur, miljø og friluftsliv. I dette valgfaget deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv eller naturbruk som 

gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at elevene 

får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. 

o Sal og scene skal bidra til å fremme toleranse og tillit gjennom skapende samhandling. Elevene skal oppdage og 

utforske sine kreative evner fra idé til praktisk gjennomføring og formidling. Valgfaget omfatter forskjellige 

arbeidsoppgaver i de ulike fasene i et produksjonsarbeid. Dette innebærer samarbeid om planlegging, forberedelser og 

gjennomføring, både bak og på scenen. 

o Teknologi i praksis handlar om å planleggje, konstruere og framstille gjenstandar og produkt med varierte 

materiale og teknologiske løysingar. Kunnskap om teknologiske produkt som blir brukte i dagleglivet, gjev eit godt 

grunnlag for å forbetre produkt og utvikle nye produkt. 

 

 



Praktiske og teoretiske fagdager  

De teoretiske fagdagene blir nå organisert trinnvis,  

Teoretisk fagdag blir i tilknytning til heldagsprøver eller fagdager, 

repetisjon i matematikk, engelsk og norsk. Fagdager prøves ut på det 

enkelte trinn, hvor elevene får veiledning under arbeidet i stedet for å jobbe 

alene med oppgaver en hel dag.  

 

Det blir også en praktisk fagdag som går på tvers av trinna. Den blir knyttet til advent/jul med 

juleverksted og julebaking. 

 

Vi vil ha aktivitetsdager hvor kroppsøving er i fokus. Om høsten har vi en turdag i skogen og om våren 

har vi en friidrettsdag på banen nede på Ulefoss. 

 
 

 

Skolekantina 
Lunsj kl 11.10-12.45 

Det selges et lite lunsjmåltid i kantina hver dag. Dette koster mellom 15 og 25 kroner.  

Menyen varierer fra uke til uke. Fisk en dag i uka og salat hver dag. Oppdelt frukt i beger prøver vi å ha 

en dag i uka. 

 

Det er også glutenfrie alternativer. Snakk med Trude om dette. 

 

I tillegg selges diverse drikke- og yoghurt 

Litago/juice    kr. 20,- 

Sjokomelk   kr. 10,-  

God morgen   kr. 15,- 

Iste    kr  20,- 

Iskaffe                             kr  20,- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Viktige datoer 18/19 
Dato Aktivitet Trinn 

17.sep nasjonal prøve lesing 8 

19.sep nasjonal prøve regning 8 

21.sep nasjonal prøve  engelsk 8 

21.sep nasjonal prøve regning 9 

24.sep nasjonal prøve lesing 9 

25.sep Håndverks messe Skogmo vgs 10 

06.nov fagdag engelsk 10 

12.nov fagdag matematikk 10 

14.nov fagdag norsk hm 10 

15.nov fagdag norsk sm 10 

19.nov fagdag engelsk 8 

19.nov fagdag norsk 9 

19.nov praksiskurs uke 47 10 

22.nov fagdag matematikk 8 

22.nov fagdag engelsk 9 

27.nov fagdag norsk 8 

27.nov fagdag matematikk 9 

21.des Siste skoledag før jul 8,9,10 

1. jan Først skole dag etter jul  

18.jan Terminkarakterer 8,9,10 

03.apr Årsprøve i norsk hm 10 

04.apr Årsprøve i norsk sm 10 

09.apr Årsprøve i engelsk 10 

12.apr Årsprøve i matematikk 10 

13.mai Fagdag i norsk 8 9 

14.mai Offentliggjøring av fag til skriftlig eksamen 10 

15.mai Forberedelsedag til matematikkeksamen 10 

15.mai Fagdag i engelsk 8 9 

16.mai Eksamen i matematikk 10 

20.mai Forberedelsedag til norskeksamen 10 

21.mai Eksamen i norsk hovedmål 10 

22.mai Eksamen i norsk sidemål 10 

23.mai Forberedelsesdag til engelskeksamen 10 

24.mai Eksamen i engelsk 10 

28.mai Fagdag i matematikk 8 9 

04.jun Offentliggjøring av fag til muntlig eksamen 10 

05.jun Forberedelsedag til muntlig eksamen 10 

06.jun Muntlig eksamen 10 

06.jun Standpunktkarakterer (mat og helse for 9. trinn) 9 10 

18.jun Sensur på skriftlig eksamen er kklar 10 

20.jun Vitnemålsutdeling kl. 1800 10 

20.jun Terminkarakterer 8 9 

 
 



Litt om rettigheter og plikter 
 

Karakterer 

 
Fra 8. årstrinn og i videregående opplæring skal vurdering også gis med tallkarakterer. Det skal brukes 

tallkarakterer på en skala fra 1 til 6. Bare hele tallkarakterer skal brukes.  

 

De enkelte karaktergradene har dette innholdet:  
a) karakteren 6 uttrykker at eleven har framifrå kompetanse i faget  

b) karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget  

c) karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget  

d) karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget  

e) karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget  

f) karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 

Stort fravær eller manglende deltakelse i undervisningen kan føre til at det ikke er grunnlag for å gi 

karakter i faget. Dersom det er fare for at karakter ikke kan gis, skal dette varsles. 

Læreren skal strekke seg så lang som mulig for at elevens kompetanse kan vurderes. På samme måte er 

eleven forpliktet til å delta i undervisningen slik at en vurdering kan foretas. 

 

Klagefrist  

 
Klagefristen  på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 kalenderdager. 

Standpunktkarekteren offentliggjøres 6. juni 2019, klagefrist 16. juni 2019. Eksamenskarakteren 

offentliggjøres etter fellesensuren i fylket tirsdag 18. juni 2019, klagefrist 28. juni 2019. 

 

Fravær 

 
Forskrift til opplæringsloven § 3-41 slår fast at alt fravær skal føres på vitnemålet. 

Fravær skal føres i dager og enkelttimer. 

Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder 

bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. 

Dersom det er mulig skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet på forhånd 

For inntil 10 dager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet: 

a)  dokumentert fravær som skyldes helsegrunner 

b)  innvilget fravær etter opplæringsloven § 2-11 

For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram legeerklæring 

som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare 

fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av 

funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. 

 

 

 



Orden og adferd 

Fra og med 8. trinn gis det vurdering i orden og adferd med karakter (Forskrift til opplæringsloven $ 3-6): 

a) God (G): vanleg god orden og vanleg god åtferd 

b) Nokså god (Ng): klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd 

c) Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd. 

  
Grunnlaget for vurdering i orden (Forskrift til opplæringsloven $ 3-5) er knyttet til skolen ordenreglement 

og hvordan eleven er forberett til undervisningen, elevens arbeidsvaner og arbeidinnsats i fagene.  

Grunnlaget for vurdering i adferd (Forskrift til opplæringsloven $ 3-5) er knyttet til skolen 

ordenreglement og elevens oppførsel og repekt for andre, både medelever og ansatte på skolen. 

Vurdering i orden og adferd skal holdes adskilt fra vurdering i fagene. 

Det skal også tas hensyn til elevens forutsetninger. Det skal ikke legges vekt på enkelthendelser, men ved 

enkelthendelser som er av særlig alvorlig grad, legges dette vekt på ved fastsetting av karakteren i orden 

eller adferd. 

Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden eller adferd. 

Varsling 
 

Det skal varsles dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering eller standpunktvurdering i et eller 

flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter. 

Det skal også varsles dersom eleven står i fare for å få karakteren nokså god eller lite god i orden eller 

oppførsel.  Se Foreskrift til Opplæringslova § 3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et trygt og godt skolemiljø  
for alle elever på Holla 10-årige skole 

 
 
 
 
 
 

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø 
som fremmer helse, trivsel og læring.» 

(Opplæringslovens § 9A-2) 
 

 

Skoleåret 2018-2019  
 

Holla 10-årige skole 
 

 (Denne er under revidering grunnet endring i Opplæringslovens §9a, høsten 2017)  
Internkontroll kommer i eget hefte når revisjon er ferdig. 

 

Opplæringsloven  
§ 9A 



Regler for Holla 10-årige skole 

 Skolens regler – konkretisert med elevstandarder 
1 Elevene skal vise hensyn og respekt for andre 

a) Jeg hilser på alle voksne og medelever når jeg møter dem 
b) Jeg snakker til andre og om andre på en skikkelig måte 
c) Jeg viser omsorg for andre og hjelper den som trenger det 
d) Jeg gir ros og oppmuntring til den som trenger det 

 

2 Elevene skal bidra til at undervisning og læring blir best mulig 
a) Jeg gjør leksene mine og møter forberedt til skoledagen 
b) Jeg møter presis og har med det jeg trenger til hver enkelt time 
c) Jeg tar fram bøkene når timen begynner og rydder opp ved timens slutt 
d) Jeg viser respekt for- og lytter til medelever og lærere  
e) Jeg ber om ordet når jeg skal si noe og har arbeidsro når det kreves 
f) Jeg gjør mitt beste og samarbeider med andre når det kreves  
g) Jeg ber om lov til å forlate plassen min  
h) Jeg leverer det jeg skal; lekser på skolen og lapper hjemme 
i) Jeg spiser når det er matpause og går på toalettet i friminuttet 
j) Juks i skolearbeid og på prøver / eksamener er ikke tillatt 

 

3 Elevene skal ta godt vare på skolebygg, skolegård og skoleutstyr 
a) Jeg tar vare på skolens eiendeler; bøker, pult, stol, inventar og annet utstyr 
b) Jeg tar av utesko når jeg går inn i skolebygget 
c) Jeg holder orden på og rundt pulten min og i skuffer, hyller og skap som jeg benytter  
d) Jeg kildesorterer søppel i klasserommet og bruker søppeldunken når jeg kaster søppel ute 
e) Jeg setter opp stolen når skoledagen er slutt 
f) Skader gjort med forsett må erstattes 

 

4 Skolen er mobilfri sone - elektronisk utstyr skal brukes som verktøy i undervisningen 
a) Jeg oppbevarer mobiltelefon og andre elektroniske kommunikasjonsverktøyslik som smartklokker som har kommunikasjons- 

mulighet i klassens «mobilhotell». 

b) Jeg kan bruke mobilen som et verktøy i undervisningen etter avtale med lærer 
c) Jeg benytter ikke sosiale medier i skoletiden 
d) Jeg bruker internett med kildekritisk blikk og varsomhet 
e) Jeg har selv ansvar for medbragt elektronisk utstyr 

 

5 Skolen har forbud som sikrer elevens trygghet 
a) Elevene har ikke lov til å forlate skolens område i skoletiden uten beskjed fra foresatte eller lærere 
b) Skolen har forbud mot våpen og farlige gjenstander 
c) Skolen har forbud mot bruk/besittelse av rusmidler, tobakk, snus og fyrstikker/lightere 

 

6 Skolen har nulltoleranse for mobbing og andre krenkende handlinger 
Skolen har nulltoleranse for  

• Mobbing: Psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et 

ujevnt styrkeforhold mellom offer og mobber, og episodene gjentas over tid. 
• Vold: Slag, spark, biting, lugging og lignende. 
• Utestenging: Enkeltelever avvises eller holdes utenfor av medelever i hele eller deler av skoledagens aktiviteter. Blikk og 

negativt kroppsspråk kan være en del av utestengingsproblematikken. 
• Diskriminering: Forskjellsbehandling i den forstand at noen behandles mindre gunstig enn andre. Betegner en usaklig 

eller urimelig forskjellsbehandling av andre individer på bakgrunn av etnisk tilhørighet, nasjonalitet, livssyn, sosial 
situasjon, kjønn, osv. 

• Andre krenkende ord og handlinger: Stygg språkbruk, utskjelling, spytting, å gjemme unna ting, komme med trusler og 
tulletrusler, ha negativt kroppsspråk, ”vise finger`n” og lignende. 
Banning, kjønnsrelaterte, nedverdigende og gudsbespottende ord ansees som krenkende. 

 

Endringer vedtatt i SMU 18.09.18 
 

 
 



 

Avslutningsfest for 7. trinn 

 

Vi minner om at det er obligatorisk for elever og svært ønskelig at 

foreldre stiller på avslutningsfesten for trinn 7. 

Tirsdag 18.06.19 kl. 18.00-20.00 i amfiet på ungdomstrinnet. 

 

Lykke til videre til dere som skal på ungdomstrinnet! 
 

 

 
 

 

Avslutningsfest for 10.trinn 

Vi minner om at det er obligatorisk for elever og svært ønskelig at 

foresatte stiller på avslutningsfesten for trinn 10 torsdag den 

20.06.19 kl. 18.00 i amfiet på ungdomstrinnet. 

 

Lykke til videre!!! 


