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Innledning/forord: 
 

 

Som rektor ved Eidet skole vil jeg ønske alle ansatte, elever og foresatte velkommen til et nytt 

skoleår. 

Etter å ha lagt nok en nordnorsk sommer bak oss, er vi her på skolen klar for et nytt og 

spennende skoleår, et skoleår der vi satser på masse læring og trivsel. 

Det er videre vårt ønske ved skolen at denne håndboken skal bidra til å gi relevant 

informasjon, og på den måten være et nyttig bidrag i skole – hjem samarbeidet. 

Med ønske om et lærerikt og utviklende skoleår for både ansatte, elever og foreldre/foresatte 

ønsker jeg alle et godt 2017 - 2018. 

 
Med hilsen 

 

Hilde Karin Nilsen 

rektor 
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Målsetting for skolen  
 

Eidet skole skal i henhold til Opplæringsloven og målene i 

Kunnskapsløftet arbeide for at alle elevene skal få en 

undervisning tilpasset sine egne forutsetninger. 

 

De ansatte har et felles ansvar for å sette eleven i sentrum, 

utvikle et godt samarbeid med foreldrene, og være med på å 

skape et godt arbeidsmiljø innad i skolen. 
 

I tillegg til dette har Eidet skole i år satt seg som mål  

«å få alle fag ut av klasserommet». Dette vil vi gjøre ved å 

regelmessig (ca en gang pr måned) flytte undervisningen ut i det 

fri. Vi vil da jobbe med alle fag på tvers av klassetrinnene med ulike aktiviteter ute i 

skolegården og i nærmiljøet. 
 

 

Tiltak for å nå målene vi har satt oss 
 

Tilpasset undervisning: 
 

Ved vår skole skal tilpasset undervisning være et 

gjennomgående prinsipp. Kravet er at opplæringen skal 

være tilpasset elevenes evner og forutsetning. Det betyr 

at en skal legge til rette for at alle elever uansett evner 

og forutsetninger får utnyttet sitt potensiale for læring. 

Dette kan gjøres ved variasjon i bruk av 

arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler 

og variasjon i organisering og intensitet i opplæringen. 

Dette skal i all hovedsak skje innenfor rammen av 

fellesskapet i klasser og grupper. 
 

 

Fokus på god klasseledelse og godt klassemiljø: 
 

Tydelige lærere som ser hver enkelt elev, og som gjennom etablering av struktur, regler og 

rutiner har evnen til å skape et positivt læringsmiljø, hvor elevene kan konsentrere seg og bli 

motiverte for læring og utvikling. 
 

Forebyggende tiltak der alle elever ved skolen undervises i forventet oppførsel og sosiale 

ferdigheter. 

  

Innlæring av og repetisjon av positive regler, bl.a. gjennom 

nøye gjennomgang og forklaring av reglene. 
 

Støttetiltak for enkeltelever som er i faresonen for å utvikle 

atferdproblemer, og oppfølgingstiltak for elever som har 

atferdsproblemer. 

 

Samarbeid på tvers av trinnene: 
Felles planlegging og gjennomføring av faglige opplegg ihht vårt mål om å få alle fag ut av 

klasserommet. 
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Faglig fokus: 

 
Norsk 

* lese- og skriveopplæring 

* læringsstrategier 

* lesestrategier/lesestimulering  
* systematisk testing 

 

 

 

Matematikk 

I undervisningen vil vi legge stor vekt på grunnleggende forståelse. I 

tillegg er det viktig med mengdetrening og automatisering. Elever med 

god forståelse vil etter som årene går ha en bedre faglig utvikling enn 

om en baserer læringen bare på mekanisk trening og drill. 

Vi fokuserer på å iverksette tiltak så tidlig som mulig for elever som ser ut til å slite i faget. 

I dette arbeidet legger vi spesielt vekt på å styrke de grunnleggende ferdighetene mht de fire 

regneartene, pluss, minus, ganging og deling. Vi vet at om disse ikke er på plass så hemmes 

den videre utviklingen.  

 

 

Vurdering 
 

VURDERING FOR LÆRING (VFL) 

 

Bø kommune har tidligere deltatt i Utdanningsdirektoratets 

nasjonale satsing Vurdering for læring (VFL), og viderefører 

nå dette arbeidet med deltakelse i Vurdering for læring – Pulje 

7 for alle skoler i kommunen, med oppstart høsten 2016. 

 

Kommunens overordnede mål for denne satsinger er: 

 

* Lærere og elever skal bruke vurdering som redskap for å justere opplæringen 

underveis. 

* Vi ønsker en lik og bedre vurderingspraksis i Bø-skolene. 

* Videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål – 

dette gjennom å øke kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring. 

Dette innebærer blant annet en praksis som er i tråd med fire prinsipper for vurdering 

for læring: 

 

 1.  Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem 

 2.  Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller noe om kvaliteten på arbeidet  

      eller presentasjonen. 

 3.  Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. 

 4.  Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid med blant annet å vurdere eget  

      arbeid og egen faglig utvikling. 
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Veien videre: 
Studier viser at vurdering for læring er en av de mest effektive måtene å styrke elevenes 

utbytte av opplæringen på og deres muligheter til å lære. 

Vurdering for læring handler om at informasjonen om elevenes kompetanse og utvikling gir 

retning for planlegging og gjennomføring av opplæringen. Dette krever at lærere systematisk 

innhenter, analyserer og bruker vurderingsinformasjon om elevene med det formål å se 

 

- hvor elevene er i læringen 

- hvor de skal 

- hvordan de best kan nå målene sine 

 

Elevinvolvering er helt sentralt i arbeidet med vurdering for læring. Egenvurdering er en del 

av underveisvurderingen, og en forutsetning for at elevene får et bevisst og reflektert forhold 

til egen læring. 

 

Videre er lokalt arbeid med læreplaner og et godt læringsmiljø er en forutsetning for å utvikle 

en god vurderingspraksis. Satsingen skal også være praksisnær, - noe som betyr at 

skolene/lærerne skal arbeide med å gjøre prinsippene for vurdering til en integrert del av egen 

praksis. 

 

Målet videre er at skoleeiere og skoler skal utvikle og holde ved like en vurderingskultur og 

en vurderingspraksis som har læring som mål. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt 

forståelse for vurdering som redskap for læring. 

Satsingen skal videre styrke skoleeiers kapasitet og evne til å drive kompetanseutvikling 

lokalt, ved at det etableres hensiktsmessige strukturer og måter å jobbe på underveis i 

deltakerperioden. Det er meningen at denne måten å drive utviklingsarbeid på skal fortsetter i 

kommunene og på skolene også etter at deltakerperioden i den nasjonale satsingen er over. 

         

Som en del av sitt arbeide med å informere foreldre og foresatte i skolene i Bø har VFL`s 

nettverksgruppe i Bø (rektor + en lærer fra hver skole, samt skoleadm.) utarbeidet en brosjyre 

som kortfattet og oversiktlig forteller hva Vurdering for læring handler om.  

 

Skolene i Bø er allerede godt i gang, og vi gleder oss til det videre arbeidet, både i 

styringsgruppa, nettverksgruppa, og ikke minst blant lærere og elever ute i skolene. 

 

 

«….veien blir til mens man går……» 

 
Rutiner for utviklingssamtalen og halvårsrapport ved Eidet skole er utarbeidet, og evalueres 

og revideres ved behov. Skolen ønsker å få en felles formell vurderingspraksis for alle 

elevene. Vi ønsker at den skal være framoverrettet, konkret og forståelig for elev og forelder. 

Den skal uttrykke noe om hva eleven kan og hva hun/han kan bli bedre i, og skal hvert år 

ende opp i en skriftlig halvårsrapport som beskriver elevens faglige og sosiale ståsted, samt 

mål for videre utvikling. 
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Elevsamtaler: 
Alle elevene ved skolen skal ha en kort faglig samtaler med sin kontaktlærer ca en gang pr 

måned. 

Her skal lærer og elev samtale om mål og utvikling i de ulike fagene.  

 

 

Utviklingssamtaler 

Minst to ganger i året skal kontaktlærerer ha en planlagt og strukturert samtale med 

foreldrene. En slik samtale kalles for konferansetime eller utviklingssamtale. Eleven kan også 

være med på samtalen. Når eleven har fylt 12 år, har han/hun rett til å være med. På Eidet 

skole ønsker vi at elevene skal delta allerede fra 1. klasse. 

I utviklingssamtalen skal det være dialog om faglig og personlig vurdering av eleven. 

Samtalen skal bidra til videre utvikling. Den skal munne ut i en oppsummering der elev, lærer 

og foreldre blir enige om hva det særlig skal legges vekt på i det videre arbeidet. 

 

Ukeplan /A-plan 
Det skal hver uke lages en ukeplan som på en oversiktelig måte 

viser fag- og timefordeling for kommende uke, samt gir rom for 

nødvendig praktisk og generell informasjon. Det skal i tillegg 

utarbeides en arbeidsplan som viser mål og innhold mht hva 

elevene skal jobbe med i de ulike fagene. Planene skal være såpass 

omfattende at en eventuell vikar lett kan sette seg inn i hva som 

skal gjøres. 

 

 

Foreldremøter  

 

Foreldremøter er ikke nevnt i lovverk eller læreplan, men de aller fleste skoler avholder  

foreldremøter en til to ganger i året, det gjør også vi her på skolen, - det skal gjennomføres et 

møte tidligst mulig om høsten, og et møte i løpet av siste del av vårhalvåret, dersom det er 

behov for det. 

 

Samarbeid mellom hjem og skole er lovfestet i opplæringsloven § 1-2. Eidet skole ønsker et 

godt samarbeid og en god dialog med alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, og 

foreldremøtene er en god arena for å bygge gode samarbeidsrutiner. 

 

Elevenes læring og arbeidsmiljøet i klassen/gruppen og på skolen er et selvfølgelig tema på  

foreldremøtene. Det er også viktig at elevene får vite at hjem og skole står i nær kontakt, og at 

målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring. 

 

 

Som foreldre skal dere forvente at 
• skolen ser på foreldre som likeverdige parter i samarbeidet og tar deres meninger på alvor. 

• skolen informerer om sin virksomhet og foreldrenes/elevenes rettigheter. 

• elevene lærer det de skal i forhold til lover og forskrifter, herunder læreplanen. 

• opplæringen er tilpasset den enkelte elevens evner og forutsetninger. 
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• de elevene som har behov for det, får spesialundervisning. 

• den offentlige grunnskolen er gratis. 

• det er et godt læringsmiljø fritt for mobbing. 

 
 
Som foreldre har dere også plikter, og skolen forventer at dere så langt som mulig 
• engasjerer dere i barnas læring. 

• er aktive i samarbeidet mellom hjem og skole. 

• bidrar aktivt i skolens rådsorganer. 

• arbeider for et godt læringsmiljø fritt for mobbing. 

• er aktivt med i skolevurdering og utvikling av skolen. 

• informerer skolen om ting som er relevant mht deres barn. 

• henvender dere til skolen om det er noe dere lurer på eller er uenige i - ta opp problemer  

  med skolen, ikke med barnet! 

 
 

 

 

Aktivitetsoversikt ved Eidet skole  

Skoleåret  2017/2018: 

Aktivitet 
Når Hvem har ansvaret 

Turdag hele skolen 24. august 1.-7. kl trinnlærerne 

 

Foreldremøter 13. september 

 

1.-7. kl trinnlærerne  

Rektor 

Småskoledagen 7. september  1. – 4. klasselærerne 

 

Utviklingssamtaler 

 

Uke 41, (42) Kontaktlærerne 

SOS-barnebykveld 23. november 1.-7. kl trinnlærerne 

 

Lucia opptog - barnehagen kommer 

rundt til alle klassene  

 

13. desember  

Juleavslutning 20. desember 
(skoleslutt kl 1100) 

1.-7. kl trinnlærerne 

 

Ski-/akedag Mars/april 2018 1.-7. kl trinnlærerne 

 

Tinestafett/idrettsdag Mai/juni 2018 1.-7. kl trinnlærerne 

 

Utviklingssamtaler I løpet av vårhalvåret 

2018 

1.-7. kl trinnlærerne 

 

Vårfest 

 

Mai/juni 2018 1.-7. kl trinnlærerne 

 

Leirskole 

 

Uke 24  

11. – 15. juni 2018 

7. klasselærere 
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Nasjonale prøver 2017 
 

Klasse         Test                                                                         Tidspunkt                      
5.kl. Lesing på norsk (elektronisk prøve)  
5.kl. Lesing på engelsk (elektronisk prøve)  

5.kl. Matematikk (elektronisk prøve)  

 

Matematikk - testing 
 

Trinn Test Tidspunkt 
1. kl. Kartleggingsprøve, frivillig Høst -17 

2. kl. Kartleggingsprøve, obligatorisk Høst -17 

3. kl. Halv- helårsprøve Multi 

Kartleggingsprøve, frivillig 

Høst og vår 

Høst -17 

4. kl. Halv- helårsprøve Multi 

Kartleggingsprøve, frivillig 

Høst og vår 

Høst -17 

5. kl Kartleggeren 

Helårsprøve Multi 

Høst/vår 

6. kl. Vår -18 

7. kl. 
 

 

Kartleggingsprøver i norsk 2017/18 
 

Trinn Test Tidspunkt/Uke 

 
1. kl. 

Obligatorisk kartlegging i lesing  

Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving 

Vår -18 

Høst/Vår  

 

2. kl. 

Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving 

Obligatorisk kartleggingsprøve i lesing 

Høst/Vår 

Vår -18 

 

3 .kl. 

Ordkjedetest 

Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving 

Høst/vår 

Høst/Vår 

 

4. kl. 

Ordkjedetest 

Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving 

Høst/vår 

Høst/Vår 

5., 6. og 7. 

klasse 

Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving 

Ordkjedetest 

Kartleggeren 

Høst/Vår 

 

Høst/vår 

 

 

Kartleggingsprøver i engelsk 2016/17 
 

Trinn Test Tidspunkt/Uke 

5., 6. og 7 

klasse 

Kartleggeren Høst/vår 

 



 10 

 

Bøker vi bruker på de forskjellige klassetrinn 

 

Fag 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 
 

Norsk: 

 

Haugstad ABC 

Arbeidsbok 1+2 til 

ABC-boka 

 

Vi leser 

Arbeidsbok 1-2 til 

Vi leser 

Evt løkkeskriftbok 

A (etter jul) 

 

Safari lesebok  

Safari  lesehefte  

Agora  språkbok 

Agora  øvebok 

Safari 

Løkkeskriftbok 

 

Safari lesebok  

Safari  lesehefte  

Agora  språkbok 

Agora  øvebok 

Safari 

Løkkeskriftbok 

Mate- 

matikk: 

Multi A + B 

Multi Oppgavebok 

Multi A + B 

Multi Oppgavebok 

Multi A + B 

Multi oppgavebok 

Multi A + B 

Multi oppgavebok 

Engelsk: 

 

 

Stairs workbook Stairs workbook Stairs  textbook 

Stairs workbook 

Stairs textbook 

Stairs workbook  

KRLE: 

 

Ulike arbeidshefter  Ulike arbeidshefter Vi i verden   Vi i verden   

Naturfag/ 

Samf.fag: 

Diverse   Diverse  Regnbuen  Regnbuen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag 5. klasse 6. klasse 7. klasse 
Norsk:  Agora Språkbok 7 

Agora øvehefte 7 

Safari lesebok 6 A/B  + 

Lesehefte 

Agora Språkbok 7 

Agora øvehefte 7 

Safari 7 A/B  + Lesehefte 

 

Matema- 

tikk: 

 Multi Grunnbok eller 

paralellbok A + B 

Multi Oppgavebok 

Multi Grunnbok A + B 

Multi oppgavebok 

Engelsk:  Stairs 6 Textbook 

Stairs 6 Workbook  

 

Stairs 7 Textbook 

Stairs 7 Workbook  

KRLE:  KRLE – boka 5-7 KRLE – boka 5-7 

Samf.fag  Midgard 7 Midgard 7 

Gaia 6 

Naturfag:  Yggdrasil 7 Yggdrasil 7 
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Elevenes skolemiljø 

 
Opplæringsloven gir elever i norske skoler rettigheter. Kapittel 9a i opplæringsloven er 

spesielt viktig da den gir elevene rett til et godt skolemiljø. Et godt skolemiljø er viktig 

for å kunne lære, og kapittel 9a er det nærmeste elever kommer en "arbeidsmiljølov". 

 

Loven tar for seg elevenes rettigheter mht fysisk og psykososialt miljø. Eidet skole skal ved å 

følge kommunens prosedyrer og rutiner, samt et godt skole-hjem samarbeid, sørge for at alle 

elever ved skolen blir ivaretatt i henhold til loven. 

 

 

 

 

Rutiner vedrørende det fysiske miljøet 

 
Aktivitet Ansvarlig Avvik 
 

Informasjon 

Alle med tilknytning til 

skolen skal være informert 

om lov, regelverk og rutiner 

knytta til det fysiske miljøet 

 

Rektor ved skolen er 

ansvarlig for at informasjon 

blir gitt ansatte, foresatte og 

elever. Informasjon gis ved 

oppstart nytt skoleår og til 

nytilsatte ved 

tilsettingstidspunktet. 

 

Ansatte melder avvik i 

avviksloggen. Elever og 

foresatte melder avvik til 

rektor eller kontaktlærer. 

 

Reinhold 

Bruksarealet i bygget 

reingjøres daglig etter 

oppsatt reingjøringsplan. 

 

Rektor er ansvarlig for at det 

foreligger en 

reingjøringsplan. Tilsatte 

reinholdere er ansvarlig for at 

planen gjennomføres. 

 

Avvik vedrørende reinhold 

meldes i avviksloggen. 

 

Bygget 

Bruksarealet skal ha 

tilstrekkelig ventilasjon, 

oppvarming, sanitæranlegg 

og nødvendig areal til 

undervisningsformål. 

 

 

Teknisk avdeling 

v/vaktmestertjenesten har 

vedlikeholdsansvar, men 

skolens ledelse og ansatte for 

øvrig har ansvar for at ting er 

ryddig og på stell. 

 

Avvik vedrørende bygg 

meldes i avviksloggen. 

 

Uteområdet 

Skolen skal ha trygt og 

tilstrekkelig uteområde for 

elevenes uteaktiviteter. 

 

Teknisk avdeling 

v/vaktmestertjenesten har 

vedlikeholdsansvar, men 

skolens ledelse og ansatte 

forøvrig har ansvar for at ting 

er ryddig og på stell. 

 

Avvik vedrørende 

uteområdet meldes i 

avviksloggen. 
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Samarbeid med 

vernetjenesten 

Skolen skal tilhøre et 

verneområde i kommunen 

med et valgt verneombud. 

Skolen skal orientere 

verneombud om større avvik 

knytta til det fysiske miljøet 

og i samarbeid drøfte tiltak. 

 

 

Rektor 

 

Avvik meldes i 

avviksloggen. 

 

Brannøvelser 

Det skal gjennomføres to 

brannøvelser pr år, en 

høsthalvåret, og en 

vårhalvåret. 

 

 

Rektor i samarbeid med 

vaktmester/brannvern. 

 

Avvik meldes i 

avviksloggen. 

 

HMS og brannvernmøte 

Det skal minimum en gang i 

året gjennomføres befaring 

av bygget oppfulgt av et 

møte mellom teknisk 

avdeling (vaktmester) og 

rektor, verneombud. 

Formålet er å vurdere status 

vedrørende det fysiske 

miljøet/tilstand både 

innvendig og utvendig. 

 

Rektor er ansvarlig for 

innkalling. Det utarbeides 

rapport der eventuelle feil, 

mangler og tiltak beskrives. 

 

Avvik meldes i 

avviksloggen. 

 

Skade/hærverk 

Oppstår det skade på bygg 

eller inventar skal den som 

oppdager skaden gi melding 

om hvor og hvordan skaden 

har oppstått til nærmeste 

overordnet. 

 

Alle med tilknytning til 

bygget. Rektor vurderer om 

skaden skal meldes til 

teknisk avdeling og skolesjef. 

Er det en forsikringsskade 

skal skaden meldes til 

forsikringsselskap. 

 

Avvik meldes i 

avviksloggen. 
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Rutiner knytta til det psykososiale miljøet 
- plan for forebygging og håndtering av krenkende atferd 

 
Opplæringslovens § 9a – 3, - «Nulltoleranse og systematisk arbeid» 
 

Opplæringslovens § 9a-3 omfatter elevenes rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø:  

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.»  

Mobbing, vold, diskriminering og trakassering er tatt som eksempler på krenkelser som elever kan 

utsettes for. Dette er imidlertid ikke en uttømmende oppramsing. Begrepet krenkelser skal tolkes 

vidt. Begrepet kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk mot eleven, men også mer 

indirekte krenkelser utestenging, isolering og baksnakking. 

Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne 

oppfattes slik. Definisjonsmakten ligger hos den som opplever seg utsatt for en krenkende 

handling.  

 

Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller 

tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som 

enkelthandling eller gjentatt. Krenkende atferd er handling som utføres uten respekt 

for andres integritet. 

 

Mobbing:  
En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative 

handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med 

vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre 

måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og 

styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg 

og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne.  

Mobbing inntreffer uten noen provokasjon fra den som blir utsatt for mobbing. Definisjonen 

omfatter både direkte mobbing og indirekte mobbing, som sosial isolering og utestengelse fra 

gruppa i lek eller arbeid, ved ord, blikk eller annet kroppsspråk.  

 
Diskriminering/trakassering:  
Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert på grunn av kjønn, 

funksjonsdyktighet, religion, hudfarge, nasjonalitet eller etnisk opprinnelse. Dette kan foregå 

direkte eller indirekte.  

 
Vold:  
Innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. 
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Aktivitet Ansvarlig Avvik 
 

Informasjon 

Alle med tilknytning til skolen 

skal være informert om lov, 

regelverk og rutiner knytta til det 

psykososiale miljøet. 

 

Rektor ved skolen er 

ansvarlig for at informasjon 

blir gitt ansatte, foresatte og 

elever. Informasjon gis ved 

oppstart nytt skoleår og til 

nytilsatte ved 

tilsettingstidspunktet. 

 

Ansatte melder avvik i 

avviksloggen. Elever og 

foresatte melder avvik til 

rektor eller kontaktlærer. 

 

Lokalt regelverk 

Skolen skal ha ordensregler og 

eventuelt egne klasseregler. 

 

Rektor og den enkelte 

kontaktlærer. 

 

Avvik meldes i 

avviksloggen. 

 

Klassemiljø 

Arbeide for å skape et godt 

klassemiljø gjennom felles 

aktiviteter, samtaler, god og klar 

informasjon og god praksis 

knytta til oppfølging av felles 

regler. 

 

Kontaktlærer og alle 

ansatte tilknytta klassen. 

 

Avvik meldes i 

avviksloggen. 

 

Skolemiljø 

Arbeide for å skape et godt 

skolemiljø gjennom trygge 

aktiviteter, samtaler, god og klar 

informasjon om regelverk og 

oppførsel, godt tilsyn og god 

praksis knytta til oppfølging av 

felles regler. 

 

Alle ansatte ved skolen. 

 

Avvik meldes i 

avviksloggen. 

 

Opplysningsplikt 

Den som oppdager brudd på 

regelverket som ikke kan løses på 

kort tid, eller som oppdager 

gjentagende negative forhold, har 

opplysningsplikt til kontaktlærer 

eller nærmeste overordnet. Det 

skal være kontinuerlig dialog 

mellom lærer/kontaktlærer og 

ledelse om arbeidet i 

klassen/skolen der hvor det er 

fare for enkeltelevers eller 

gruppas skolemiljø. 

 

 

Rektor har ansvar for at det 

finnes arena på skolen for å 

drøfte forhold knytta til det 

psykososiale miljøet. 

 

Den enkelte ansatte har 

ansvar for å ta opp med 

rektor og øvrige lærere de 

forhold som er nødvendig. 

 

Avvik meldes i 

avvikssystemet forutsatt at 

det ikke er en sak 

vedrørende enkeltelev 

eller det dreier seg om en 

personalsak. 

 

Elevsak eller personalsak 

behandles iht reglene for 

denne typen saker. 

 

Brukerundersøkelser/Nasjonale 

prøver 

Resultat fra undersøkelsene og 

prøvene skal drøftes i kollegiet 

 

Rektor og den enkelte 

kontaktlærer. 

 

Avvik meldes i 

avviksloggen. 
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og i klassene med sikte på å finne 

frem til sterke/svake sider ved 

skolen/klassen sitt miljø. Det skal 

defineres satsingsområder for 

skolen/klassen. 

 

 

Mobbing/krenkende atferd 

I tilfeller der noen får mistanke 

om krenkende atferd/mobbing, 

eller i tilfeller der noen ber om 

tiltak knytta til 

mobbing/krenkende atferd, skal 

skolens vedtatte handlingsplan 

iverksettes. 

 

Alle som oppdager eller får 

melding om 

mobbing/krenkende atferd 

skal følge Handlingsplan 

mot krenkende atferd og 

mobbing. 

 

Avvik knytta til prosedyre 

meldes i avviksloggen. 

 

Saker om krenkende 

atferd/mobbing registreres 

i ESA, og meldes i 

anonymisert form i 

årsmeldinga til skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing: 

 
Egen handlingsplan er utarbeidet og skal ligge tilgjengelig for alle på skolens hjemmeside. 

Alle som jobber på skolen skal kjenne til og være orientert om planen. 

 

1. Formål 
Formålet med handlingsplanen er å sikre forsvarlig og korrekt 

behandling av saker der det foreligger melding eller mistanke om at 

elever er utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, 

diskriminering, vold eller rasisme. 

 

2. Ansvarsforhold 
Rektor har ansvar for at tiltak blir iverksatt når det foreligger meldinger som fremgår av pkt 1. 

 

3. Omfang 
Handlingsplanen angår alle ansatte ved skolen og skal brukes i alle tilfeller som kommer inn 

under Opplæringsloven § 9a – 3. 

 

4. Hjemmel 
Opplæringsloven Kapittel 9a og særlig Opplæringsloven §9a – 3 vedrørende det psykososiale 

miljøet. 
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Tiltaksplan - ved mistanke om omsorgssvikt,  mishandling eller 

seksuelle overgrep mot elever 

 

Viser her til Opplæringslovens § 15-3 og § 15-4 om opplysningsplikt: 

 

”Til barneverntjenesten:  

Alle som arbeider i skolen skal i sitt arbeid være på vakt overfor forhold der 

barneverntjenesten bør varsles. Ved mistanke om mishandling i hjemmet, omsorgssvikt 

eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsproblemer, skal personalet av eget 

initiativ gi opplysninger til barnevernet, uten hinder av taushetsplikten.” 

 

”Til sosialtjenesten: 

Personalet i skolen skal gi råd og veiledning til sosialtjenesten i klientsaker. 

Personalet skal være på vakt overfor forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenesten, og 

skal på eget initiativ gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Taushetsbelagte 

opplysninger gitt på eget initiativ kan bare gis med samtykke fra eleven eller foreldrene.” 

 

 

 

 

Hva som skal gjøres på skolen ved mistanke om omsorgssvikt, mishandling eller seksuelle 

overgrep mot elever: 

 

 

 

1. Læreren er den yrkesgruppen som kommer mest i kontakt med barn. Det utvikler seg 

ofte et nært og tillitsfullt forhold mellom lærer og elev. 

Når mistanke oppstår skal kontaktlærer straks kontaktes. 

 

2. Kontaktlærer tar saken opp med rektor for å drøfte saken. 

 

3. Lærer eller kontaktlærer skal ikke selv etterforske saken, og ikke gi melding til 

foresatte om mistanke. Eventuell melding til foresatte skal avgjøres av rektor. 

 

4. Dersom rektor ikke ser saken som nok alvorlig, og derfor ikke melder saken til 

barnevernet, har lærer en selvstendig plikt til selv å vurdere om saken skal forfølges 

videre. 

 

5. Det er rektor som under normale omstendigheter melder saken til barnevernet. 

 

Det vises for øvrig til egen Kriseperm/grunnskole for Bø kommune for mer 

detaljert informasjon om håndtering av denne type saker. 
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Skolen er vår arbeidsplass der alle har rett til trivsel, 

trygghet og mulighet for å lære. 
 

 

Ordensreglement for 
grunnskolene i Bø kommune 
 Forskrift vedtatt av Bø kommunestyre 04.02.16. 

1. Innledning 

§ 1. Hjemmel  

Med hjemmel i opplæringslovens § 2-9 og § 2-10 (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa 

(Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61), har Bø kommune den 4.februar 2016 vedtatt ordensreglement for 

grunnskolene i Bø kommune  

§ 2. Formål 

Bø kommune skal ha en god skole for alle elevene i grunnskolen i kommunen uavhengig av 

hvilken skole elevene går på, slik at skolen er preget av læringslyst, samarbeid, trivsel, respekt 

og medansvar for hverandre, slik at elevene kan nå målsettingene som er fastsatt i 

Kunnskapsløft Bø. 

Reglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene bruker sine positive 

ressurser for å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle.  

§ 3.  Virkeområde 
Ordensreglementet gjelder for alle grunnskolene i Bø kommune. Ordensreglementet gjelder 

også skolens tilbud om leksehjelp- og SFO med unntak av § 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9. 

Ordensreglementet kan ikke fravikes, med unntak av punkt 4.10, etter vedtak i 

Skolemiljøutvalget, og punktene 6.6, 6,7 etter vedtak av rektor.  

Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, uavhengig av hvor denne foregår. 

Reglementet gjelder også på skoleveien og i skolebussen. 

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal 

brukes når elever bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike 

saker skal behandles (saksbehandlingsregler). 

Ordensreglementet er grunnlaget for evaluering med og uten karakterer i orden og oppførsel. 

I tillegg til ordensreglementet gis Skolemiljøutvalget ved skolen myndighet til å vedta egne 

trivselsregler for den enkelte skole.  

Den enkelte klasse i skolen kan i tillegg ha egne klasseregler innenfor rammen av dette 

ordensreglementet. 

Sanksjoner ved brudd på trivselsregler kan ikke gå ut over innholdet i ordensreglementet. 

  

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#2-9
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#2-10
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html
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2. Regler for orden og oppførsel   

Grunnskolen i Bø skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor 

viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på skolene. 

Alle elever skal følge ordensreglementet og vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig 

god folkeskikk. 

 

§ 4. Regler for å skape et godt arbeidsmiljø i klassen og på skolen 

4.1 Vær høflig, hjelpsom og vis hensyn og respekt for andre. 

4.2 Hold arbeidsro i timene og vis respekt for læringsaktivitetene. 

4.3 Rett deg etter de voksnes beskjeder og avgjørelser. 

4.4 Møt forberedt til undervisningen og gjør skolearbeidet til avtalt tid. 

4.5 Fusk i skolearbeidet er ikke tillatt. 

4.6 Møt presis til timer og avtaler. 

4.7 Hold god orden. 

4.8 Skolens regler for bruk av ikt og nettvett skal følges og gjelder som del av 

ordensreglementet.  

4.9 Dersom det er nødvendig å forlate undervisningen, må det innhentes tillatelse fra 

lærer. 

4.10 Private gjenstander inkludert elektroniske gjenstander som er unødvendige for 

opplæringen skal ligge i skolesekken om de må bringes med til skolen. Elektroniske 

gjenstander skal være avslått og ikke synlig i skoletiden. Tas private gjenstander med 

på skolen, er dette på eget ansvar. 

 

4.11 Foreldre/foresatte skal uten ugrunnet opphold levere melding til skolen ved alle typer 

fravær. 

4.12  Dyr kan ikke tas med til skolen uten særskilt tillatelse. 

 

§ 5 Regler for at skolens bøker, materiell, inventar og anlegg skal holdes i 
god stand 

5.1 Ta godt vare på alt som tilhører skolen. Hold området rent og ryddig både ute og inne.    

All søppel skal i søppelbøtte. 

5.2 Stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell.  

http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Skole-og-utdanning/Grunnskoleopplaring/Ordensreglement-for-grunnsko
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5.3 Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen. Verdisaker 

som tas med på skolen, tas med på eget ansvar. 

5.4 La andres eiendeler være i fred. 

 

§ 6  Regler for å skape et godt og trygt skolemiljø 

6.1 Mobbing og krenkende adferd skal ikke forekomme. 

6.2 Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn, 

og er ikke tillatt. 

6.3 Det er ikke tillatt å ta bilder, film eller gjøre lydopptak uten tillatelse. 

6.4 Ikke skap eller delta i farlig og voldsom aktivitet. Ikke ta med farlige gjenstander som 

kan benyttes til å skade andre. 

6.5 Ved behov for å gå utenfor skolens område i skoletiden, må det innhentes tillatelse fra 

lærer. 

6.6 Snøballkasting er ikke tillatt, utenom etter avtale med lærer på anvist område. 

 6.7 Godteri, tyggegummi og brus skal ikke nytes i skoletiden. 

6.8  Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av snus, 

tobakk, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område eller under 

aktiviteter i skolens regi.  

6.9 Rasistiske utsagn og krenkende handlinger er ikke tillatt. 

6.10 Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt. 

6.11 Seksuell trakassering er ikke tillatt.  

 

3. Sanksjoner ved brudd på ordensreglementet   

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor 

skolen må reagere på dette.  Eleven skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. 

Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i § 7, hvis 

ikke annet er særskilt nevnt. 

 

§7. Tiltak som kan gjennomføres ved brudd på ordensreglene eller regler 
som følger av lovverk 

7.1 Muntlig eller skriftlig irettesettelse og/eller advarsel fra lærer og eller annen ansatt ved 

skolen. 

http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Skole-og-utdanning/Grunnskoleopplaring/Ordensreglement-for-grunnsko
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7.2 Skolen kontakter hjemmet og involverer foresatte 

7.3 Skolen kan inndra gjenstander ut skoledagen. Skolen kan beslaglegge rusmidler som 

medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol skal overlates til elevens foresatte. 

Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet. 

7.4 Pålegg om å gjennomføre oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens 

eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.). Etter avtale 

med foresatte kan oppgaven utføres etter skoletid. 

7.5 Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors/læreres 

avgjørelse. Elever i 1. – 4. trinn bortvises under tilsyn.              

7.6 Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. 

7.7 Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for 8.-10. årstrinn etter rektors avgjørelse. 

7.8 Midlertidig eller permanent bytte av arbeidsplass, gruppe, klasse eller skole. 

7.9 Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel 

7.10 Ved bevisste eller ubetenksomme ødeleggelser eller hærverk skal skolen vurdere 

erstatningskrav rettet mot eleven eller dennes foresatte. Jfr. Skadeerstatningsloven. 

7.11 Alvorlige saker meldes til kommunen som vurderer å anmelde saken. 

 

Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. 

Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende art 

ilegges. 

Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.  

Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye 

sanksjoner. 

Fysisk refsing er ikke tillatt. 

Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkeltmedlemmer av 

gruppen. 

 

§ 8. Straffbare forhold 

Straffbare forhold og mistanke om straffbare forhold skal meldes til kommunen og politiet. 

Rektor utarbeider grunnlaget for anmeldelse og det er skole- og barnehagesjefen som signerer 

eventuell anmeldelse. 
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Dersom en elev begår en straffbar handling mot en medelev eller ansatt, må offeret eller 

offerets foresatte få uttale seg før grunnlag for anmeldelse utformes og anmeldelse leveres. 

Forholdet vil anmeldes uavhengig av om offer er elev eller ansatt.  

Rektor må i hvert enkelt tilfelle avveie mellom hensynet til den enkelte elev og skolens 

generelle oppdrageransvar, før grunnlag for anmeldelse utformes. 

 

4. Saksbehandling   

§ 9. Enkeltvedtak 

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9 

og § 2-10, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens herunder kap III - kap. VI 

ved enkeltvedtak.  

 

 

§ 10. Avgjørelser som ikke er enkeltvedtak 

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett 

gjelde: 

10.1 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. 

10.2 Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med 

mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. 

10.3 I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men 

ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig. 

10.4 Avgjørelsen bør begrunnes, og avgjørelser om utvisning eller inndragelse av 

mobiltelefon eller andre gjenstander skal alltid begrunnes. 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 skal begrunnelsen gis skriftlig. 

 

5. Ikrafttredelse 

Ordensreglementet gjelder fra 04.02.2016.   

 

 

 

 

http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Skole-og-utdanning/Grunnskoleopplaring/Ordensreglement-for-grunnsko
http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Skole-og-utdanning/Grunnskoleopplaring/Ordensreglement-for-grunnsko
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Med bakgrunn i dette har vi laget disse skolereglene får vår skole, 

med fokus på respekt, ansvar og omsorg:  

 

 

 

Skoleregler for Eidet skole:  
 

 VIS RESPEKT VIS ANSVAR VIS OMSORG 

 

I klasserommet  Hold hender og føtter for deg 

selv. 

 Rekk opp handa og vent på 

tur. 

 Følg beskjeder. 

 Lytt når andre har ordet. 

 Ta vare på skolesakene dine. 

 Arbeid rolig uten å forstyrre 

andre. 

 Rydd før du går. 

 Samarbeid med alle. 

 Bruk vennlige ord. 

På gangen  La andres ting være i fred. 

 Hold hender og føtter for deg 

selv. 

 Bruk innestemme. 

 Sett sko og heng klær på 

plass. 

 Gå rolig i gangen. 

 Gå direkte dit du skal. 

 Hjelp hverandre. 

 Vis at du ser andre rundt deg. 

 Snakk hyggelig til hverandre. 

I skolegården  La andre leke i fred. 

 Bruk vennlige ord. 

 Følg beskjeder fra voksne. 

 Still opp når pausen er over. 

 Leker skal settes på anvist 

plass. 

 Følg reglene for sykling og 

aking. 

 Ta vare på skolen og 

skoleområdet. 

 Ta andre med på leken. 

 Bry deg om at andre har det 

bra. 

 Kontakt en voksen dersom 

noen trenger hjelp. 

I akebakken  Gå opp ved siden av bakken. 

 Vent på tur. 

 

 Bruk akebrett som ikke kan 

skade andre. 

 Unngå å være i veien for 

andre. 

 Si fra til de voksne hvis noe er 

galt. 

På tur  Hør etter og følg beskjeder.  

 Representer Eidet skole 

positivt. 

 Vis hensyn til omgivelsene. 

 Rydd etter deg. 

 Hold deg sammen med de 

andre. 

 Ta med utstyr som kreves til 

turen. 

 Vær positiv. 

 Bry deg om at andre har det 

bra. 

På toalettet  Gå bare når du må. 

 Bruk pausen. 

 Forlat toalettet slik du ønsker 

å finne det. 

 Gjør deg raskt ferdig. 

 Skyll ned. 

 Vask hendene. 

 Si fra til de voksne hvis noe er 

galt. 

 La andre være i fred. 

Arbeidsrom/ 

kontor/ 

personalrom 

 Bank på døra. 

 Vent på svar. 

 Arbeidsrom/personalrom er 

kun for de voksne. 

 Vent med å snakke med 

læreren til timen begynner. 

 Avtaler for fritida gjøres 

hjemme. 

 Hils på den som åpner. 

I gym-/svømme- 

garderoben 

 

 

 Alle venter utenfor til 

læreren kommer. 

 Respekter din og andres 

kropp. 

 Hold deg til din garderobe. 

 Skift så raskt du kan. 

 Ta med deg utstyret du 

trenger til timen. 

 Dusj uten klær. 

 Si fra dersom noen blir plaget. 

 La andres ting være i fred. 

På skolebussen  Hold hender og føtter for deg  

         selv. 

 Bruk innestemme 

 Hør etter og følg beskjeder. 

 Bruk sikkerhetsbelte. 

 Sitt rolig på setet. 

 Ha alltid busskortet med. 

 Si fra dersom noen blir plaget. 

 Bruk vennlige ord. 
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Råd og utvalg ved skolen:  

 
Foreldreråd og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU): 
Opplæringsloven §11-4: 

Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldrene 

som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til 

foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt 

skolemiljø. 

Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til 

rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og 

lokalsamfunnet. Det er rektors ansvar å sørge for at foreldrerådet informeres om alle forhold 

av vesentlig betydning for skolemiljøet. 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU). På mange skoler er 

det vanlig at representanter til FAU velges blant klassekontaktene. 

Det skal velges klassekontakter for hver gruppe/klasse. Siden 1. og 2 trinn, 3. og 4. trinn, og 

5.- 6.-7. trinn er sammenslått, velges det representanter fra hver av disse gruppene.  

FAU velger på sitt første møte leder, nestleder, kasserer og sekretær. 

FAU skal velge to representanter med to personlige vararepresentanter til skolens 

samarbeidsutvalg. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene. 

FAU skal velge tre representanter til skolemiljøutvalget. 

 

 

 

Samarbeidsutvalget (SU): 
Formell forankring av SU: 

Opplæringsloven §11-1 er grunnlaget for arbeidet i SU. Her heter det: 

 

a). Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to repr. fra 

undervisningspersonalet, en fra andre tilsatte, to fra foreldrerådet, to fra elevene, og to fra 

kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. 

Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfatta av taushetsplikt blir 

behandlet i samarbeidsutvalget. 

 

b). Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. 

 

c). Dersom SU får delegert styringsoppgaver fra kommunen, kan kommunen 

nevne opp flere representanter til utvalget. Kommunen kan nevne opp samarbeidsutvalget 

som styre for skolen etter §11 i kommuneloven. Rektor har rett til å møte, tale og komme med 

framlegg. 

 

SU sammenkalles etter møteplan, eller når minst to medlemmer krever det. 
 

 

Skolemiljøutvalget (SMU): 
Det er fastsatt at alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg. Representantene for elevene og 

foreldrene skal til sammen være i flertall i skolemiljøutvalget for grunnskolen. Utvalget skal 

ha et særlig ansvar for å holde seg orientert om og uttale seg om skolemiljøet.  
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Bø kommune har utarbeidet egne rutiner for skolenes miljøutvalg: 

 

Aktivitet Ansvarlig Avvik 
 

Skolemiljøutvalg 

Skolen skal ha et  

miljøutvalg ihht 

Opplæringsloven § 11-1a. 

Utvalget skal bestå av 

samarbeidsutvalget og 2 

elevrepresentanter, men slik 

at elever og foresatte har 

flertall. 

 

 

Rektor 

 

Avvik meldes i avviksloggen 

 

Møter 

Det skal minimum være et 

møte pr halvår. Det skal 

foreligge skriftlig innkalling 

og møtereferat som 

arkiveres. 

 

 

Rektor 

 

Avvik meldes i avviksloggen 

 

Forberedelse 

Skolen skal bidra til at 

elevrepresentantene i forkant 

av møtene har best mulig 

grunnlag for å delta i 

behandlingen av de sakene 

som står på sakskartet. 

 

 

Rektor eller den som er gitt 

oppgaven. 

 

Avvik meldes i avviksloggen 

 

Saker 

Gjennomgang og 

oppdatering av rutiner og 

regler knytta til skolemiljøet, 

samt få opplyst hvordan 

rutinene og prosedyrene blir 

fulgt opp/virker. 

Drøfte justeringer av rutiner 

og tiltak der det er 

nødvendig. 

Drøfte resultat fra 

brukerundersøkelsene. 

 

Leder av utvalget. 

 

Avvik meldes i avviksloggen 
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Elevråd 
Opplæringsloven §11-2 

Ved hver grunnskole skal det for klassetrinnet 5-7 være et elevråd med en representant for 

hver klasse. Valget skal være gjort senest tre uker etter skolestart. Et medlem av 

undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne 

elevrådskontakten har møte og talerett i elevrådet. Rådet skal fremme fellesinteressene til 

elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings og skolemiljø. Rådet skal også kunne 

uttale seg i og komme med fremlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. 

Elevrådet ved Eidet skole har jevnlige møter og fast møteplan. 

Elevrådet består av elever fra 1. – 7. klasse. 

 

Leder og nestleder er medlemmer av samarbeidsutvalget ved skolen. 

 

Elevrådskontaktlærer: Solveig Jørgensen 

 
Medlemmer i de ulike råd og utvalg oppdateres hvert år. Sjekk skolens hjemmeside 

for informasjon om navn og kontaktinfo. 

 

 

 

 

BRANNINSTRUKS   

FOR EIDET SKOLE 

 

 

Hvis brannalarmen går skal : 
 

* elevene forlate klasserommet umiddelbart, uten å ta med seg noe utstyr og uten å starte  

påkledning av yttertøy. 

 

* elevene gå ned til parkeringsplassen ved lokalet og stille opp klassevis. 

 

* læreren lukker igjen vinduer og døra etter seg, deretter gå ned til klassen. Det skal så 

foretas opptelling og meldes fra til rektor/brannvernansvarlig om antall elever. 

 

 

 

Mer detaljert branninstruks fins i «Beredskapsplan for oppvekstsektoren i Bø kommune 

– Eidet skole» 

 

Det skal være en varslet og en uvarslet brannøvelse hvert år. 
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Klasser og kontaktlærere 
 

Trinn 
 

Antall elever  Kontaktlærer 

1. trinn 
 

5 elever  

Maria Terese Johnsen 
2. trinn 3 elever 

 

3. trinn 
 

7 elever  

John Stephansen 
4. trinn 
 

4 elever 

5.trinn 0 elever 
 

 

 

Kristin Hansen 6.trinn 4 elever 
 

7. trinn 3 elever 
 

 
 

Adresse og telefonliste ansatte ved skolen 2017/2018 
 

Navn 

 

Stilling Telefon jobb Mobil E-post 

Hilde Karin Nilsen Rektor 

 

76114445 99018998 hi-kari@online.no 

Kristin Hansen Lærer 

 

76114446/ 

76114447 

91159847 kristinanetthansen@gmail.com 

Tove Heidi Hanssen Lærer 

 

76114446/ 

76114447 

99405859 f-o-hans@online.no 

John Stephansen Lærer 

 

76114446/ 

76114447 

95702477 john.henrik.stephansen@gmail.com 

Maria T. Evensen Lærer 76114446/ 

76114447 

95744157 maria_jons1@yahoo.com 

Solveig Jørgensen 

 

Lærer 

 

76114446/ 

76114447 

97141911 suejay@live.no 

Marte F. Klaussen Lærer 76114446/ 

76114447 

95916774 marteklaussen@gmail.com 

Astrid Gunn Karlsen 

 

Lærer 76114446/ 

76114447 

94139698 astkar444@gmail.com 

Anlaug helene 

Pedersen 

Assistent 76114446/ 

76114447 

95072832 aheleped@online.no 

Ida Johnsen 

 

Assistent 76114446/ 

76114447 

91851311 spinnvill.ida@gmail.com 

Siv Elin Johansen 

 

Renholder 

 

76114446/ 

76114447 

41581263  

Torbjørg Wangen Renholder 

 

76114446/ 

76114447 

47840339  

Hans Edvard Jensen Vaktmester  90507243  
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