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Skole – hjem informasjon.      
 
 
Velkommen til nytt skoleår!! 
Da er vi i gang med et nytt skoleår. Håper dere har hatt en fin sommer. 
Skolestarten er hektisk, mye skal på plass, og for en del elever og lærere er det forandringer 
Noen starter på «skolekarrieren» sin, mens andre bytter base og får nye medelever og nye 
lærere.  
I år startet det ei gruppe på 12 elever på 1.trinn, 8 jenter og 4 gutter.  
I tillegg har vi fått nye elever på 2., 3., 4. og 5.trinn.Vi ønsker alle velkommen til Prestfoss 
skole. 
 
Ansatte på skolen – lærere og assistenter 
Oversikt over lærere og assistenter ved Prestfoss skole fra høsten 2017 – 
Lærere: 
Lene Hagen Stæhr (1.trinn), Randi Ruud (2.trinn), Wenche B. Lillemoen (3.trinn),  
Anne Kristin K. Grøterud (4.trinn), Berit Nubberud (5.trinn), Ragne Jorid Kopland (6.trinn), 
Knut Øverby (7.trinn), Linda Solberg, Guro Wenner  
Assistenter i skole/SFO:  
Kari Lisbeth Bråthen, Gro Sigrid Aasen, Celine B. Olsen, Montaha 
Mustafa, Martine Ravnås (kun SFO) 
 
Topptur 
Årets topptur går til Dugurdmålnatten, fredag 15.september.  
Se egen info. 
 
Skolestart 
Skolens visjon er:  ET GODT STED Å VÆRE 
   ET GODT STED Å LÆRE 
Med dette som bakgrunn starter vi skoleåret med ekstra fokus på  
klasse- og skolemiljø. Vårt mål er at alle skal ha det bra på Prestfoss skole, og for å nå dette 
målet må alle bidra – både elever og ansatte. Alle basene/trinnene jobber med sosiale 
temaer, men på litt ulike måter ut fra elevenes alder. Mer om dette finner dere på trinnenes 
ukeplaner. Dette vil også bli et tema på høstens foreldremøter som i år blir i uka etter 
høstferien. 
 
Oppdatering av elevarkivet 
Ettersom flere nå har fått adresse – også i Sigdal – sendes det ut et skjema til alle på  
2.-7.trinn for «Ajourføring av skolens arkiv». 
 
Aktivitetsplan 
Vi har også i år laget en aktivitetsplan for høsthalvåret. Den sendes nå hjem til alle, og er 
også å finne på skolens nettside.  
 
Nye læreverk 
Vi er nå i havn med å bytte læreverk i norsk og matematikk.  
I norsk har alle fra 1.-4.trinn Salto, og 5.-7.trinn Kaleido.  
I matematikk har alle trinnene Multi, og vi fortsetter med Multi Smart Øving. 
I engelsk – Stairs - kan elevene høre teksten fra læreboka på nettet. 
Det benyttes nå samme læreverk ved alle tre barneskolene i bygda, noe 
som vi ser på som en fordel når de skal over i ungdomsskolen. 
 
Ta vare på bøkene! 
Vi har nå forholdsvis nye lærebøker på mange trinn, og det er en stor investering for skolen. 
Det er viktig å ta vare på bøkene, de skal helst vare i noen år. Så vi ber om at alle setter 
bokbind på de bøkene som skal brukes over flere år, og unngå vannflasker i sekken. De kan 
fylles på på skolen. 
Vil i den sammenhengen minne om at det vil bli krevd erstatning for ødelagte bøker. 

 



Bruk av digitale verktøy 
1.og 2.trinn – i hele bygda - har i disse dager startet opp med et iPad-prosjekt. Det er her 
fokus på begynneropplæringen i lesing, skriving og matematikk. 
Elevene på 3.-7.trinn skal nå disponere hver sin PC på skolen. Det har vært litt trøbbel på 
starten av skoleåret, så derfor har ikke 3.trinn maskiner pr. i dag, men de skal snart være på 
plass. 
 
Mobilskole 
Vi ber om at alt fravær meldes på Mobilskole, og ikke til lærernes private 
mobiler. Dette fordi Mobilskole nå har blitt den digitale meldingsboka.  
Det skal også sendes ny melding ved hver fraværsdag. 
Er det noen som mangler «oppskriften» på hvordan en sender meldinger 
på Mobilskole så si fra til lærer/skolen, så får dere en ny info. Det er 
viktig at «oppskriften» følges dersom en skal få det til å fungere. Er den riktig sendt, får dere 
en SMS om at meldingen er mottatt og videresendt.  
Noen ganger er også lærerne borte, og for å sikre at det er lærere som får beskjed, går alle 
meldinger til de kontaktlærerne som er på den aktuelle basen. Dvs. at f.eks. på Eidal får alle 
tre kontaktlærerne meldinger fra 5., 6. og 7.trinn. Lærerne sjekker beskjeder på morgenen, 
men dersom det er viktige beskjeder i løpet av dagen, må dere benytte «gamlemetoden», 
dvs. ta en telefon. 
Selvom vi har Mobilskole, må dere fortsatt følge med i infomappa og på ukeplanene. 
Husk å gi beskjed til skolen dersom det blir endringer i mobilnummer til foresatte, ellers kan 
dere miste viktig informasjon fra skolen. 
SFO har nå fått sin egen meldingsordning innen Mobilskole. 
 
Permisjonssøknader 
Minner om at dersom en elev skal ha permisjon, utover en skoledag, skal det søkes om 
permisjon på et eget søknadsskjema.  Skjemaet finner dere på Oppvekst sine hjemmesider 
under grunnskole – aktuell informasjon.  
Kontaktlærer kan fortsatt gi inntil en dag permisjon, og da kan Mobilskole benyttes.  
 
FAU 
Det nye styret i FAU er på plass, og vervene ble fordelt slik:  
Leder   : Bjørnar Tovsrud 
Nestleder  : Anne Berner 
Sekretær  : Tonje Tonby 
Kasserer  : Kjersti Lindbo Berglund 
Styremedlemmer : Gry Øyberg, Anders Fragått, Ida Sætre Strandbråten 
 
FAU sine medlemmer i SU (samarbeidsutvalget) : Bjørnar Tovsrud, Gry Øyberg 
FAU sine medlemmer i KFAU   : Bjørnar Tovsrud, Anne Berner 
 
Minner om at følgende sentrale dokumenter ligger på skolens nettside: 
-  Ordensreglement og regler for skolebuss 
-  PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ – forebygging,    
   avdekking, handling og internkontroll.  
   Ettersom det fra 1.august i år er blitt endringer i Opplæringsloven i forhold til §9, som  
   omhandler elevenes skolemiljø, vil denne planen bli oppdatert i løpet av høsten. 
 
 
 

Til slutt vil jeg ønske alle et 
godt og lærerikt skoleår! 

 
         Anne Hilde 


