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Presentasjon av skolen 
 
Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på 
Kringstad. Vi har god utsikt og kort vei til friluftsområder. Nærmeste nabo til skolen er 
Prestfoss barnehage. Sigdal ungdomsskolen ligger heller ikke langt unna, med mulighet for 
bruk av bibliotek, svømmehall, idrettsbane og ballbinge.  
 
Den gamle Kringstad skole var fra 1904, og var bygd ut i flere etapper. Våren 2004 startet 
bygging av nytt skolebygg.  Det meste av den gamle skolen ble revet, og vi flyttet inn i ”ny” 
skolen ved skolestart høsten 2005. Skolen er nå organisert i tre baser, hvor 1.-2.trinn er 
sammen, 3.-4. trinn og 5.-7.trinn. Hver base består av et stort fellesrom og flere mindre 
grupperom. Hver base har også har egen inngang og garderobe. SFO er på basen til de 
yngste elevene. 
 
Skoleåret 2016/2017 vil skolen ha ca. 95 elever. Antall elever på trinnene varierer fra 8 til 17 
elever. Skolens personale består av rektor, 8 lærere/førskolelærere og 4 assistenter i 
deltidsstillinger i skole og SFO. I tillegg har skolen kontormedarbeider i deltidsstilling, 2 
renholdere og 2 vaktmestre som vi deler med ungdomsskolen.    
 
Skoleåret 2016/2017 fortsetter vi å arbeide etter LP-modellen som står for 
”Læringsmiljø og pedagogisk kompetanse”. Målet med arbeidet er økt 
læringsutbytte, bedre sosial kompetanse og en bedre skole-hverdagen for 
både elever og voksne i skolen.  
Vi fortsetter også å ha fokus på ”Klasseledelse”. Dette er et fokusområde 
for alle skolene i bygda, som igjen henger sammen med LP-modellen og 
«Vurdering for læring» som har vært tidligere fokusområder.  
      
     
Telefonnummer/ e-post adresse / hjemmeside til skolen:   
Rektor / kontor 32 71 19 90   prestfoss.skole@sigdal.kommune.no 
Basene  32 71 19 98   (Båsheim) / 32 71 19 93 (Eidal) / 32 71 19 94 (Nubberud) 
SFO   32 71 19 98 
Skolens nettside: http://www.prestfosskole.no/ 
 
 
Leksehjelp 
Elever på 1.-4.trinn har tilbud om gratis leksehjelp. For skoleåret 2016/2017 tilbys dette på 
tirsdager fra kl. 12.00 til 13.00 og på torsdager fra kl. 14.00 til 15.00. Påmeldingsfristen er 
1.mai hvert år.  
 
Elevene som er på leksehjelp samles etter skoletid i et klasserom. Dersom gruppa blir stor, 
dels den i to. Det er assistenter som leder leksehjelpen. 
 
 
Presentasjon av SFO tilbudet ved skolen. 
SFO er et fritidstilbud for alle elever i alderen 6-10 år (1.-4.trinn), samt elever med særskilte 
behov på 1.-7.trinn (Opplæringsloven § 13-7). Skolefritidsordningen skal legge til rette for 
omsorg og trygt tilsyn, måltid og aktiviteter. 
 
Tilbudet er frivillig og dekkes med foreldrebetaling. Kommunen har egne vedtekter for SFO 
tilbudet. Disse kan lastes ned fra http://sigdalskolene.custompublish.com/ Velg Viktige 
dokumenter, vedtekter SFO 
 
Rektor er ansvarlig for SFO tilbudet ved skolen.  
 
SFO har åpningstid fra kl. 06.30 - 16.30. SFO er stengt i juli måned. I øvrig ferie og fridager 
holder SFO åpent på Prestfoss dersom det er 5 barn eller flere som er påmeldt. Ellers vil det 
bli gitt tilbud ved det SFO i kommunen hvor det er flest påmeldte. 
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Satser for foreldrebetalingen i SFO (fra 01.01.2016): 

• Halv plass - kr.1 492,- 
• Hel plass -  kr. 2 573,- 
 
Det faktureres for 11 måneder (august - juni). Søskenmoderasjonen er på 25%. Det barnet 
med lengst oppholdstid faktureres for full pris, de øvrige barna med redusert pris. Matpenger 
kommer i tillegg. 
 
Skoleåret 2016/2017 møter elevene følgende medarbeidere på SFO: Kari Lisbeth Bråthen 
samt 3 andre assistenter. 
 
Det er viktig at dere foreldrene gir beskjed til SFO dersom eleven ikke skal på SFO en dag. 
Det er dere foreldre som må gi beskjed til SFO om dette, og ikke barna. 
 
Ta gjerne kontakt dersom det er saker dere som foreldre ønsker å ta opp. 

 
 
 

Praktisk informasjon 
 
Skoleskyss 
I Opplæringsloven § 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen står det at  

”Elever i 2.-10 årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. 
 For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. 
 Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til  
veglengda”. 

 
Skolen registrerer ordinær skoleskyss. Når det gjelder annet skyssbehov som farlig skolevei 
og spesialskyss, må foresatte søke på egne skjemaer. Her er søknadsfristene i midten av 
mars for farlig skolevei og midten av april for spesialskyss. Info ligger på Oppvekstetatens 
nettside http://sigdalskolene.custompublish.com/ 
 
Busskort 
Fra høsten 2016 ble det innført elektroniske busskort.  
 
Oversikt over trinnenes skoletid 2016/2017 
Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.-2. 8.15 – 14.05 8.15 – 12.00  8.15 – 14.05 8.15 – 14.05 
3.- 7. 8.15 – 14.05 8.15 – 12.00 8.15 – 14.05 8.15 – 14.05 8.15 – 14.05 
 

Oversikt over skolens organisering av undervisningstid og pausetid for elevene 
Tider Aktivitet 
  8.15 –   9.45 Arbeidsøkt 
  9.45 – 10.05 Friminutt 
10.05 – 10.50 Arbeidsøkt 
10.50 – 11.30 Friminutt m/ matpause 
11.30 – 13.00 Arbeidsøkt 
13.00 – 13.20 Friminutt 
13.20 – 14.05 Arbeidsøkt 
 
Innesko/ekstratøy på skolen 
Prestfoss skole er en ”utesko”-fri skole. Med det mener vi at utesko ikke brukes inne i skolen, 
de sette på skohyller i yttergang. De elevene som ønsker det kan ha med seg innesko. Det 
er også fint dersom elevene har ekstra tøy liggende i hyllene sine. 
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Melk og fruktordning   (priser pr. mai 2015) 

Melk bestilles på nettadressen https://www.skolemelk.no/  
 1/4l ekstra lett melk à kr. 4,77        

1/4l lett melk à kr. 4,74 
1/4l lett melk m/kakaosmak à kr. 6,37 

Frukt  bestilles på nettadressen http://www.skolefrukt.no/ 
 Pris kr. 3,- pr. dag. 
 
Hvis noen ikke får bestilt på nettet, kan dere ta kontakt med skolen. 
 
 
Bibliotek 
Bibliotek: Skolen har anledning til å bruke folkebiblioteket på ungdomsskolen på tildelte  
tider / dager.  

 
 

Personale 2016/2017     
 
Rektor: Anne Hilde Fragått 
Lærere: Wenche B. Lillemoen, Randi Ruud, Anne Kristin K. Grøterud, 

Lene Hagen Stæhr, Tina Sandstrand, Knut Øverby, Linda Solberg, Guro 
Wenner, Nina Hvidsten, Berit Nubberud (tilbake etter permisjon i januar 2017). 

Assistenter: Kari L. Bråthen, Thomas Sandbæk, Celine B. Olsen, Gro Sigrid Aasen 
Kontor: Inger Reistad 
Vaktmestere: Trond Velstadbråten, Otto Skare 
Renholdere: Kari F. Bakken, Randi Røyseth. 
 
Kontaktlærere 
Trinn Kontaktlærer Elever 
1. Randi Ruud 17 
2. Wenche B. Lillemoen   8 
3. Linda Solberg 15 
4. Anne Kristin K. Grøterud 15 
5. Lene Hagen Stæhr 17 
6. Knut Øverby   9 
7. Tina Sandstrand 14 
 
 
Kontaktlærerens oppgave 
Kontaktlærer er den som har et særlig ansvar for informasjon og dialog med hjemmet til 
elevene på sitt trinn. 
Kontaktlæreren gjennomfører minst 2 elevsamtaler og 2 foreldrekonferanser i løpet av et 
skoleår. I tillegg holdes det minst 2 foreldremøter i samarbeid med foreldrekontaktene.  
Kontaktlærer har ansvar for oppfølging av elever med spesielle behov på sitt trinn (delta i 
ansvarsgruppemøter, andre møter, utarbeide IOP i samråd med foresatte, skrive årsrapport). 
 

 

Foreldrekonferansen 
I forskriftene til Opplæringsloven § 3-2. Kontakten med heimen heter det: 
Skolen skal halde god kontakt med foreldra eller dei føresette.  
Kontaktlæraren skal minst to gonger i året ha ein planlagd og strukturert  
samtale med foreldra eller dei føresette om korleis eleven arbeider til  
dagleg og gjere greie for korleis eleven står i forhold til kompetansemåla i  
faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra eller dei føresette  
om utviklinga til eleven i lys av § 1-2 i opplæringslova, generell del og  
prinsipp for opplæringa i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Samtalen 
skal munne ut i ei oppsummering, mellom anna med sikte på å bli einige  

 



 5

om kva det særskilt skal leggjast vekt på i det vidare arbeidet. Når eleven  
har fylt 12 år, har han eller ho rett til å vere med i samtalen.  
I tillegg til samtale kan ein nytte skriftleg melding når skolen eller heimen  
finn det formålstenleg. Det skal alltid sendast skriftleg melding når foreldra  
eller dei føresette ikkje møter til samtale.  

 
Forarbeid til samtalen: 
Elevsamtale 
Vurdering av og for læring i det daglige skolearbeidet. 
Vurdering fra lærer som ikke deltar på samtalen. 
Innkalling til samtalen i god tid med tydelige problemstillinger for samtalen. 

 
 

Samhandling mellom skole og hjem 
  
Skolen skal støtte hjemmet i oppdragelsen av en ny generasjon og forberede de unge på 
oppgaver i samfunnet. 
Foreldrene / de foresatte har hovedansvaret for oppdragelsen av sine egne barn, og må 
derfor ha medansvar i skolen.  Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er et gjensidig 
ansvar.  (jmf. L-06, generell del.) 
 
 
Skolens ansvar for å oppnå et godt skole-hjem samarbeid:   
 

Før skolestart på 1.trinn: 
Info-møte mellom skole og barnehage.   
Gjennomføre fadderkurs for 5.trinn. 
Sette opp faddere (5.tr.) for ny gruppe på1.trinn, sammen med barnehagepersonalet. 
Invitere nye elever på 1.trinn til minst 2 besøk på skolen i løpet av året før skolestart. 
Foreldremøte i mai/juni. 
Alle 1.trinns elever får ”Velkomstbrev” i sommerferien fra rektor og kontaktlærer. 
 
Etablere råd og utvalg: 
Sørge for at foreldrerådets arbeidsutvalg FAU, samarbeidsutvalget SU, skolemiljøutvalget 
SMU og elevråd blir etablert, og legge til rette for at de kan fylle sin funksjon. 
Informere om / til råd og utvalg, om saksgang, etc. 
Innkalle til minst 2 trinnforeldremøter i året.  
 
Faglig og sosial oppfølging av eleven: 
Skolens personale forplikter seg til å drive opplæring og vurdering i henhold til gjeldende 
lover og forskrifter. 
Kontaktlærer skal ha minst 2 elevsamtaler og 2 foreldresamtaler hvert skoleår. Her får eleven 
og hjemmet informasjon om elevenes faglige kompetanse, orden og oppførsel, og det settes 
mål for videre arbeid. Skolen skal formidle kontakt med andre faginstanser der det er 
påkrevet.  
De foresatte skal ha mulighet til å følge opp barnet gjennom årsplaner for fagene, ukeplaner, 
infoskriv, underskrift på oppgaver og vurderingsskjema. Planene legges også ut på 
læringsplattformen It’s learning.  
Lærerne skal gjennomføre kartleggingsprøver etter oppsatt plan. 
 
Informasjon skriftlig/elektronisk. 
Informere om skolens reglement og konsekvenser ved brudd på reglement. 
Rektor sender ut skolenytt ca. annenhver måned. 
Skolen skal legge til rette for tilbakemelding om skolens innhold og læringsmiljø fra brukerne, 
og gjennomføre elevundersøkelsen som et ledd i skole vurdering. 
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Hjemmets ansvar for å oppnå et godt skole-hjem samarbeid. 
 

Før skolestart på 1.trinn: 
Gi skolen nødvendig informasjon om barnet. 
Delta på foreldremøte før oppstart på 1.trinn. 
Legge til rette for at barnet deltar på besøksdagene på skolen. 
 
Råd og utvalg: 
Møte forberedt på trinnforeldremøter og foreldresamtaler. 
Delta i et rådsorgan (SU, SMU, FAU, foreldrekontakt) i løpet av barnets skoletid. 
 
Faglig oppfølging: 
De foresatte må motivere og legge til rette for at barna skal kunne gjøre sitt beste i 
skolearbeidet, og følge opp barnets hjemmearbeid. 
I begynneopplæringen må foreldrene sørge for at elevene får jevnlig lesetrening og gjerne 
lese høyt for dem. 
De foresatte har ansvar for den faglige oppfølgingen når eleven har lenger fravær, for 
eksempel ved reiser. 
 
Sosial oppfølging: 
Være lojal, ikke negativ i omtale av skolens arbeid/elever i barnets påhør. 
Uenigheter tas opp direkte med skolen. 
Være med å arrangere de tiltak som er bestemt i Plan for samarbeid skole – hjem.   
(juletrefest, juleball, 17.mai, avslutningsfest for 7.tr.) 
Sørge for at eleven møter tidsnok og uthvilt til skoledagen. 
Melde fra dersom barnet blir borte fra skolen. 
Melde fra til skolen ved kontaktlærer eller rektor umiddelbart dersom dere hører om noen 
som blir behandlet dårlig på skolen / skoleveien. 
 
Informasjon: 
Sjekke ranselpost der barnet selv ikke greier å ta ansvar for å levere slik post. Følg med på 
læringsplattformen sammen med eleven. 
Alle foresatte skal gi beskjed om fravær. Her oppfordres alle til å benytte Mobilskole. Søkes 
det om permisjon for 2 dager eller mer, fylles ut eget søknadsskjema som skal leveres 
skolen minst 14.dager før avreise. Info om regler og søknadsskjema ligger på 
Oppvekstetatens nettside http://sigdalskolene.custompublish.com/ Hvis eleven er borte pga. 
ferieturer eller lignende, må foreldrene ta ansvar for å følge opp skolearbeidet som eleven får 
med fra kontaktlærer. 
Informere skolen om hendelser / endringer som kan ha innflytelse på barnets hverdag. 
Ta kontakt med skolen dersom man kan bidra med noe i skolehverdagen. 
 
 
 
 

Elevenes ansvar i medvirkningen: 
 

Faglig ansvar: 
Være med å sette mål for eget arbeid sammen med lærer og foresatt. 
Ta ansvar for lekser og at bøker og nødvendig utstyr er med på skolen.  
Delta aktivt i timene og være med å skape arbeidsro i klassen. 
Ved fravær må elevene (sammen med hjemmet) avtale arbeid med kontaktlærer så eleven 
kan følge trinnets faglige progresjon. 
Motivasjon styres ikke alltid av ”lystprinsippet”.  Elevene har medansvar for sin egen 
motivasjon i læringsprosessen. 
 
Sosialt ansvar: 
Følge skolens reglement. 
Delta aktivt i problemløsning. 
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Skolens plan for arbeid med elevens psykososiale miljø – 
forebygging, avdekking, handling og internkontroll 
 
Planen beskriver hvordan skolen arbeider for å ivareta kapittel 9a i Opplæringsloven som 
omhandler elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. 

 
Planen er lagt ved som vedlegg til dette velkomstskrivet. 
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ORDENSREGLEMENT      
 
(Bygger på Kommunal forskrift: Ordensreglement for skolene i  
Sigdal kommune, vedtatt av kommunestyret 18.6.2010) 
 

 
 

Vi vil at alle skal føle seg trygge på skolen og skoleveien.   
Vi skal ta vare på hverandre og passe på at alle har det bra.  
Gjør det du kan for at alle på skolen skal trives. 

 
 
PÅ PRESTFOSS SKOLE HAR VI FOKUS PÅ: 
 
 
VIS  HENSYN 

• Møt presis til timer og avtaler. Sørg for at du er rolig i skolebygningen, og at det er 
arbeidsro i timene.   

• Snøballkasting er kun tillatt mot blink. 
• Sykler og spark parkeres på anviste plasser.          

 
VIS  RESPEKT  

• For medelever og personale.  Vær høflig og snakk fint til hverandre. Grov språkbruk 
og krenkende atferd fysisk, verbalt eller digitale er forbudt. 

• Rett deg etter det de voksne bestemmer, selv om det ikke står spesielt nevnt i 
ordensreglementet. 

• Du må ha tillatelse fra lærer for å forlate skolens område i skoletida. 

 
VIS  ANSVAR  

• Sørg for å gjøre skolearbeidet / lekser til avtalt tid, og at du har med deg bøker og det 
utstyret som er nødvendig til undervisningen.        

• Ta vare på alt som tilhører skolen og hjelp til med å holde det rent og ryddig, gjelder 
både ute og inne.  

• Fri fra skoletimer eller skoledager må avtales med kontaktlærer / rektor på forhånd. 
• Skolen skal ha beskjed når en elev uteblir fra undervisningen 

• For private ting du tar med på skolen. Skolen erstatter ikke. 
• Mobiltelefoner skal ikke brukes på skolen, hvis ikke annet er avtalt. 

• Godteri og kniver skal ikkevære med på skolen uten annen avtale. Røyking og andre 
rusmidler er forbudt. 

 
 
    
Skolens ordensreglement gjelder også på skoleveien/skoleskyss og på arrangementer 
i skolens regi.       
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Tiltak ved brudd på skolens 
ordensreglement:   
 
 
 
Elevene og de foresatt skal være kjent med konsekvensene ved regelbrudd på forhånd. 
Alle sanksjoner skal være slik at elevene kan forstå hvilke regler som er brutt, og hvorfor 
skolen må reagere. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglementet. 
Elevenes alder og forutsetninger for å forstå egne handlinger skal tas i betraktning når 
sanksjoner vurderes 
 
 
Ved brudd på ordensreglementet skjer følgende: 
 

• Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer 

• Muntlig eller skriftlig advarsel fra rektor 
• Personalet kan stanse deg fysisk eller vise deg til rette når de griper inn for å verne 

deg, seg selv eller andre 
• Få pålegg om oppgaver for å rette opp skader påført skolens eiendom eller eiendeler 

(rydde søppel, fjerne tagging og lignende) 
• Du kan sammen med foreldrene dine bli gjort økonomisk ansvarlig for ting du    

ødelegger / mister (med vilje eller uaktsomhet). Jmf. Lov om skadeerstatning § 1-1  
og § 1-2. 
Ved erstatningsskader og skader på personer kobles alltid administrasjonen inn.    
Skademelding fylles alltid ut ved personskader.  

• Elever på 1.-7.trinn kan bortvises for enkelttimer eller resten av dagen. Rektor avgjør 
dette, etter å ha rådført seg med lærerne til eleven, jf Opplæringsloven §2-10. Rektor 
varsler foresatte om bortvisningen. 

• Beslaglegge ulovlige gjenstander. 
• Straffbare forhold som skjer på skolens område meldes til politiet av rektor. 

 
 
Det er viktig at alle parter får mulighet til å legge fram saken fra sitt ståsted! 
 
 
 
SAKSBEHANDLING 
 
Skolen har ansvar for at alle elever, foresatt og ansatte gjøres kjent med ordensreglementet. 
Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven, 
forvaltningsloven og de alminnelige retningslinjer for god forvaltningsskikk. Dette vil også 
omfatte reglene om samarbeid med hjemmet i forskrift til opplæringsloven. 
 
 

 
 
 

Revidert av SU våren 2013 
 
 
 
 

 



 10

 
 

VIS HENSYN, SLIK AT ALLE FØLER SEG TRYGGE 
 

OG HAR DET BRA, TIL OG FRA SKOLEN! 
 
 

� Alle elevene står stille til bussen har stoppet. 
� Av- og påstigning skal skje raskt og uten dytting. 
� Elevene skal rette seg etter det sjåføren sier. 
� Du skal sitte stille på samme plass under hele turen, unngå bråk og høyrøstet 

snakk. 
� Sikkerhetsbelter skal brukes, der slike er montert. 
� De yngste elevene skal i hovedsak sitte i fremste del av bussen, og de eldste 

bakerst. 
� Skolesekken skal ikke oppta seteplass eller stå i midtgangen, men skal plasseres 

i fanget eller på gulvet foran eleven. 
� Kast ikke søppel i buss/drosje. 
� Ødeleggelser i buss/drosje rapporteres til skolen, og må erstattes.  

 
 

Skolens ordensreglement gjelder også ved skoleskyss 
 
 
 

KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ REGLENE: 
 

1. Transportselskapet gir snarest mulig melding til skolen,  
 ved brudd på reglene. 
 

2. Skolen setter i gang følgende tiltak: 
 � 1.advarsel: Hjemmet får muntlig henvendelse om elevens brudd  
                     på reglene for skoleskyss. 
� 2.advarsel: Ved gjentagelse, får eleven skriftlig melding med hjem  
                     med innkalling til møte på skolen med foresatte. 
� Ved brudd på reglene for 3.gang, avholdes nytt møte mellom 
   elev, foresatte og skole for å tilrettelegge konkrete tiltak som gir      
   egen skyss for eleven. 

 
3. Ved behov, kan også følgende tiltak iverksettes: 

 � Samtale med foresatte / elev / transportselskap / skole. 

 
 

 
 
                                   Behandlet i SU våren 2013 

 
 
 

REGLER FOR SKOLESKYSS 
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Skolens regler for bruk av datamaskiner 
Datamaskinene på skolen er et viktig arbeidsverktøy. De skal ikke 
brukes til spill og underholdning. Maskinene skal brukes til oppgaver 
gitt av lærer. Datamaskinene må brukes med forsiktighet. 
  
Skolens maskiner skal ikke brukes til å skrive stygge ting om andre 
eller skjelle ut noen. 
Ikke søk fram, skriv ut eller sett bokmerker på sider med har antydning 
til kriminalitet, vold, rasisme eller pornografi. Det skal ikke arbeides 
med private oppgaver, chatte, sendes e-post eller bestille varer på nettet i skoletida. 
Unntaket er dersom det er en del av undervisningen. 
 
Brudd på reglene vil få konsekvenser. Elevene og foreldrene skriver under på en 
datakontrakt hvor dette er nærmere beskrevet. 
 

 
 
 
 
Konflikter mellom skole og hjem / Behandling av elev-/foreldreklager på ansatte 
jfr. Arbeidsmiljøloven § 4-1 
 
Et godt samarbeid mellom skole og hjem bygger på åpenhet og gjensidig tillit. Det er et 
overordnet mål at klager løses med den / de det gjelder, og at sakene blir løst på lavest 
mulig nivå.. 
 
Oppstår det problemer, er det viktig at disse tas opp med skolen og den det gjelder så raskt 
som mulig. 
 
Dersom en elev eller foresatt ønsker en formell oppfølging av en klage, skal den fremstilles 
skriftlig og være underskrevet av foresatte. Klagen bør være så konkret som mulig. 
 
Når en slik klage er fremsatt for rektor, vil følgende rutiner bli fulgt:. 
 

• Rektor informerer den ansatte om klagen, og om videre saksgang. 

• Klager informeres om videre saksgang (møter etc.) 
• Rektor innhenter opplysninger fra klager, den det klages på, og eventuelt andre. 

Rektor må opplyse den ansatte om muligheten til å koble inn bedriftshelsetjenesten 
evt. verneombud. 

• Dersom rektor, etter nærmere undersøkelser, mener at klagen er grunnløs, 
informeres begge parter om det. Klageren skal da samtidig informeres om klagers 
rett til å sende saken videre til skolesjef. 

• Rektor drøfter saken med den ansatte. Rektor vurderer om personalsjef skal 
involveres i saken 

• Rektor informerer klager om at tiltak iverksettes. 
. 
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Skolens samarbeidsorganer 

 
Trinnenes foreldrekontakter for 2016/2017 
Trinn Foreldrekontakt  

FAU 
Foreldrekontakt 
Klassen samt vara til FAU 

Spesielle oppgaver 

1.trinn May Ingunn Bratterud Tina Kolbjørnsrud  
2.trinn Bjørnar Tovsrud Jeanette Borgersen  
3.trinn Anne Line Berge Monica Ravnås Juletrefest 
4.trinn Gry Øyberg Toini Julin  
5.trinn Geir Evju Håkon Sandsbråten Juleball 
6.trinn Anders Fragått Helen N. Brennhaugen Avslutningsfest for 7.trinn 
7.trinn Elin Letmolie Tone Rolfstad 17.mai 
 
Foreldrekontaktenes rolle er å samarbeide med kontaktlærer for å sikre et godt faglig og 
sosialt miljø i klassen. De er også foreldrenes kontaktperson i forhold til klassen. 
 
Hvert trinn velger to foreldrekontakter, hvor den enes hovedoppgave er å være FAU-
representant og den andre klassekontakt. Begge skal være med på møtene som 
kontaktlærer har med foreldrekontaktene i forkant av foreldremøtene. Foreldrekontaktene 
som har klassen som hovedoppgave, skal samtidig være vara til FAU. Ordningen gjøres for 
bedre kontinuitet mellom skolens samarbeidsorganer og det som skjer på det enkelte trinn. 
 
 

Foreldrerådet  
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Det er vanlig at 
det holdes minst ett møte i foreldrerådet hvert år. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg eller 
styre (FAU). 
  
 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 
FAU skal representere alle foreldrene ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og 
skole er godt. Hvert trinn har en FAU-representant, og de velges vanligvis for 2 år av 
gangen. Unntaket er 1.trinn som velger FAU-representanten for 1 år. FAU konstituerer seg 
selv. 
 

• FAU bør jobbe for et trygt og sikkert læringsmiljø. Trivsel er viktig for barns læring. 

• FAU kan involvere seg i vurdering i skolen 
• FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø 

• FAU kan jobbe for å bedre sosiale tiltak for elevene 

• FAU kan holde kurs for foreldrekontakter 
• FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere 

• FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte 
 
FAU bør samarbeid med elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU kan også ha kontakt med 
lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet. 
 
FAU 2016/2017 Navn Verv 
1.trinn May Ingunn Bratterud Kasserer 
2.trinn Bjørnar Tovsrud Nestleder 
3.trinn Anne Line Berge  
4.trinn Gry Øyberg  
5.trinn Geir Evju Leder 
6.trinn Anders Fragått  
7.trinn Elin Letmolie Sekretær 
Leder av FAU og nestleder representerer FAU i Kommunalt foreldreutvalg. 
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Samarbeidsutvalget (SU) 
Samarbeidsutvalget er et rådgivende og samordnende organ for skolen. 
 
Eksempler på saker som SU kan uttale seg om: 

• Forslag til budsjett 
• Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen 

• Plan for hjem-skolesamarbeid 
• Skolevurdering 

• Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene 

• Skolens informasjonsvirksomhet 
• Prinsipper for balg av bøker til skolebiblioteket 

• Fritidsaktiviteter 
• Skoleskyss 

• Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres 
• Ordensreglementet. 

 
Representasjon Navn 
To representanter fra lærerne Anne Kristin K. Grøterud 

Wenche B. Lillemoen 
En representant fra andre ansatte Thomas Sandbæk 
To representanter fra FAU  Anne Line Berge 

Gry Øyberg 
En representant for kommunen – politisk valgt Henrik Fremgård 
To representanter for elevene (leder og et 
medlem av elevrådet) 

Olav Strand,  
Maren Gjertine Iversen 

Rektor Anne Hilde Fragått 
 

 
 
 
 

Skolemiljøutvalg (SMU) 
I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, ansatte i skolen, skoleledelsen og 
kommunen være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall.  
 
Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø  
(Kap. 9a i Opplæringsloven – elevenes skolemiljø). SMU skal være et rådgivende  
organ for skolen i saker knyttet til dette. 
 
 
Representasjon Navn 
To representanter fra FAU  Anne Line Berge 

Gry Øyberg 
To representanter for elevene (leder og et 
medlem av elevrådet) 

Olav Strand,  
Maren Gjertine Iversen  

En representant for kommunen – politisk valgt Henrik Fremgård 
En representant for de ansatte  Anne Kristin K. Grøterud 
Rektor Anne Hilde Fragått 

 
 
 
 
 
 
 



 14

Skolens samarbeidsinstanser 
 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
PP-tjenesten har kontorer i Vikersund gård ved rådhuset i Modum. 
PP-tjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste som arbeider med barn og unges utvikling, 
trivsel og tilpasning i forhold til hjem, barnehage og skole. De er også sakkyndig instans for 
vurdering av rett til spesialundervisning etter Opplæringslovens §§ 5.1 og 5.7. 
 
Det er etablert et interkommunalt samarbeid mellom Modum, Sigdal og Krødsherad på disse 
områdene. Modum kommune har ikke lenger en egen logopedtjeneste, men det er ansatt 
logopeder i den interkommunale PP-tjenesten. 
 
Tlf. til kontoret: 32 78 93 70  
e-post: rppt@modum.kommune.no  
 
Tannhelsetjenesten 
Barn og unge mellom 3 og 18 år innkalles til tannhelsekontroll hos tannlege eller 
tannpleier ca hver 20. måned, eller oftere ved behov. Tjenesten er gratis, med unntak av 
eventuell tannregulering. Tlf. 32 71 07 08 
 
Helsesøster 
Omfatter tilbud om helsekontroller, vaksinasjoner, skolebesøk, undervisning etter ønske og 
behov, veiledning og rådgivning til lærere og foreldre, samtaler med enkeltelever og i 
grupper. Henvisning til andre instanser ved behov. Kontaktperson er ledende helsesøster 
Gunhild Albjerk. Direkteinnvalg helsesøster 32 71 14 39/38, jordmor 32 71 14 40.  
Tel. 32 71 14 00 til sentralbordet Sigdal kommune. Sentralbordet opplyser om treffetider hvis 
det ikke er folk tilstede på helsestasjonen.  
 
Skolen har helsesøster som og har fast møtetid på skolen, hvor elevene kan komme og be 
om samtale. Nåværende helsesøster slutter i midten av september, og ny vil forhåpentligvis 
være på plass i løpet av høsten 

 

Barnevernet 
Barneverntjenesten skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å 
finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.  
De har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle 
problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette.  
 
Skolen har plikt til å gi barneverntjenesten bekymringsmeldinger om barn som lider under 
omsorgssvikt eller overgrep. Når barnevernet får inn en melding blir denne grundig vurdert, 
for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom vi mener at meldingen 
må undersøkes blir foreldrene kontaktet. Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten skal 
være gjennomgått i løpet av en uke.  
 

Barnevernet er en del av sosialtjenesten i kommunen.  
Kontoret har telefonnr.: 32 71 14 00 (kommunen). 
 
Kulturskoletilbudet 
Sigdal kommune har egen Kulturskole med tilbud innen musikk, drama og formings-
aktiviteter. Egen folder om tilbudet blir levert ut i starten av skoleåret. Informasjon finnes på 
kommunens hjemmeside eller kontakt Sigdal kommune tlf. 32 71 14 00 
Rektor for kulturskolen er Toril Ebbesberg. 
 
 
 
Vedlegg: 
PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ – forebygging, 
avdekking, handling og interkontroll. 


