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Rektor har ordet.  
Roy Korslien presenterte raskt agenda og gikk gjennom lederteam og kontaktlærere. Ikke 
helt i mål med ansvarsområder for øvrige lærere ennå.  

Presentasjon av lederteam 
○ Mona er i vikariat ut mai. Tone-Anne kommer tilbake da.  

■ Ansvar for SFO og 1.-2. trinn 
○ Mona: 3-4-5 trinn 
○ Inger Marie: 6.-7. trinn 
○ Rektor: Hjerterommet (forsterket/spes.ped enhet)  

Kontaktlærere 
○ SFO-koordinator: Toril  
○ 1. trinn Tonje, Monica 
○ 2. trinn Isabelle, Anita, Kjersti 
○ 3. trinn Ingvild, Dorthe, Silje 
○ 4. trinn Mette, Torill, Anne 
○ 5. trinn Nina H, Tone.  
○ 6. trinn Kristina, Unni, Fredrik.  
○ 7. trinn Nina M., Cathrine 

Skoleskyss (ved rektor og Brakar) 
Alle spørsmål om transport sendes til Rektor på Benterud, så blir han kontaktpunkt.  
NB: Alt må inn på e-post! (roy.korslien@ringerike.kommune.no ) 
 

Brakar har ordet.  
- Ønsker godt samarbeid. Det må til for å få til et godt system for skoleskyss.  
- Elevene skal frem på en god og trygg måte.  
- Ikke alt er klart ennå, men det jobbes aktivt for å komme i mål til skolestart.  
- Cirka 70 elever som skal ha skyss til Benterud.  
- Utgangspunktet er at rutene skal gå som i dag, med litt justeringer.  

- Bybusslinjene kjører i Osloveien, mens skolebussene kjører  
- Drosjetransport kjører til Kiss’n’Ride. 
- De med særskilte behov kjøres helt ned til skolen.  
- Ny trygg undergang ved gamle Eikli skole for de som må gå av i Osloveien, 

eller kommer gående fra den siden.  
- Det er mange detaljer som må i havn.  
- Det er noen som har krav på skyss, og så er det mange som ønsker å kjøpe skyss.  

- Har forsøkt å møte dette. Utfordringen er tilgjengelig materiell. 
- Om dere får et vedtak som dere synes er kokko, så må dere si ifra. Vi skal ikke være 

vanskelige å ha med å gjøre.  
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Spørsmål fra salen:  
Er det mulig å kjøpe seg plass, også på skolebussen: 

● Det er det.  
● Periodekort for barn.  
● Da kan man være med på skolebussen, og de regulære bussene.  

Om en har barn med rett på skolebuss, og de vil ha med venner hjem, kan man da 
ha et klippekort som vennen kan bruke på skolebussen? 

● Om det er plass på bussen, så går det fint.  
● Det pleier ikke å være et problem.  
● Man kan kjøpe seg plass på skolebussen, ikke lukket for andre, men 

skolebarn har førsterett.  
● Om det er en drosje, så blir det kanskje problematisk.  
● Almemoen er et eksempel hvor dette skjer, og hvor det er satt inn ekstra buss 

for å løse kapasitetsproblematikk.  
Vi bor på Søndre Ringåsen, cirka 5 kilometer fra skolen. Har vi krav på buss? Går 
han da på på Botilrud.  

● Småskolen krav på skyss når det er mer enn 2 kilometer til skolen. 
● Storskolen krav på skyss når det er mer enn 4 kilometer til skolen.  
● Det kommer informasjon når alle søknader er kommet inn.  

Da blir også skyssopplegg lagt ferdig.  
● Henvend dere til skolen om dere ønsker å søke.  

Hvordan er busstider når barna slutter på skolen.  
● Vi prøver å legge opp busstider så de passer med sluttider.  
● Bussen går (i teorien) 10 minutter etter skolen er ferdig.  
● De skal gå 300 meter, og de trenger da 10 min.  
● Om skolen slutter 12:00 og 14:00, vil det gå to busser.  

Vi er opptatt av hvor barna går på skolen. Det er stor forskjell hvor elevene går på 
bussen. Når blir det avgjort hvilken side av veien elevene skal gå på bussen?  

● Vi legger oss ikke oppi hvor elevene går på bussen, bare at det skal være 
trygt.  

Det er noen steder det ikke er trygt å krysse Hadelandsveien. Hvordan løses dette?
Det er mange elever som det vil påvirke. Viktig at det blir avklaring.  

● Vi kommer til å ta stilling til det i sammenheng med saksbehandlingen. Men vi 
må få inn alle søknader først. 

● Det blir ikke nye vurderinger av eksisterende løsninger. De som tar buss i 
dag, må ta buss fra samme sted som før.  

● Problematikken rundt Hadelandsveien tas i forbindelse med saksbehandling 
av hver enkelt.  

● Det tilbudet som foreligger nå vil ikke bli dårligere.  
Må vi søke om skoleskyss? Det har vi ikke hørt noe om? 

● Nei, dette ordner rektor på Kirkeskolen (og Benterud fra januar).  
Når er dato satt for ferdig saksbehandling? 

● Vet ikke, for alle søknader er ikke sendt inn ennå.  
● Vi venter ikke, men behandler fortløpende. 
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● Over 60 søknader inne per nå.  
Vi hadde håpet at det var mer informajon nå! 

● Det er så konkrete vi klarer å være nå, men vi legger ut informasjon så fort vi 
har. Dere skal ikke gå inn i jula uten å være sikre på hvordan barna kommer 
seg på skolen. Det skal være klart i god tid.  

Gratis skoleskyss skal gis til barn med særlig vanskelig eller farlig skolevei. Hvordan 
vet man om dette gjelder oss? Vi mener veien for vår 2.klassing er farlig, men det 
mener kanskje ikke dere? 

● Dere må bare søke, så saksbehandles det.  
● Klager på søknad er mulig. De går til fylkesmannen.  
● Det er ikke garanti for taxi selv om skoleveien er farlig.  
● Skyss for farlig skolevei er aldri dør til dør, det er over de farlige strekkene.  
● All vurdering av skyss som er under henholdsvis 2 og 4 kilometer gjøres av 

kommunen, ikke Brakar.  
● Ta kontakt med skolen og søk via dem.  

○ Send mail til rektor.  
De første dagene: Har dere noen avtale med ekstra bemanning eller politiet? Hvor 
skal folk kjøre, barna gå og så videre? 

● Det er ikke noe avtale med politiet per nå, men jeg skal ta med meg det 
videre i planleggingen (rektor).  

● Det som er på plass er samarbeid med FAU om støtte de første dagene. 
(rektor) 

Informasjon om skolen  
(ved Inger Marie) 

● Presentasjon om hvordan prosessen med skolebyggingen har foregått. Hvilke 
instanser og rådgivende grupper som har vært med.  

● Powerpoint og bilder ligger tilgjengelig på Benterud skole sine nettsider. 
● Overgripende arkitektonisk:  

○ Første etasje 1.-2. trinn og SFO, samt spesialrom og spes.ped 
(Hjerterommet) 

○ Andre etasje: 3.-7- trinn.  
○ Lærerne har arbeidsrom i tilknytning til klassene.  
○ Bibliotek, scene og kantine sentrert midt i bygget.  

● Bygget er blitt moderne og fremtidsrettet, med fokus på læring, flerbruk, folkehelse og 
byutvikling.  

● Møbler tilpasset de ulike trinn og rommenes funksjon. 
● Hvert trinnareal har sin fargekode. Noen farger går igjen både eksternt og internt.  
● Bygget for 550 elever, med plass til 600.  
● Cirka 350 ved oppstart.  
● Ny skole fordrer ny skolekultur, den må vi skape sammen; som foresatte, elever og 

ansatte.  
● Hva ønsker vi at skolen være kjent for i 2026? 

○ Kreative læringsmetoder i fleksible læringsmiljøer 
○ Rom for alle, blikk for den enkelte.  

3 



○ Et trygt og godt læringsmiljø tilpasset undervisning 
○ Digital kompetanse for faglig utvikling.  

 

Trinnorganisering  
(innledning Roy) 

Full presentasjon fra rektor og Anita/Isabelle ligger på Benterud skole sine nettsider.  
 
Hovedpunkter:  

● Målet er best mulig faglig og sosial læring i et trygt og godt læringsmiljø.  
● Paragraf 9A er en viktig rettesnor.  
● Matematisk eller pedagogisk inndeling?  

○ Pedagogisk inndeling:  
■ Ansatte og elever ser på hele trinnet som “sitt” trinn.  
■ Unngår konflikter mellom A- og B-grupper.  
■ Lavere terskel for å blande grupper for å ivareta behovet for tilpasset 

opplæring. Det være seg dager, tema, vær og så videre.  
● Sosial tilhørighet 
● Kontaktlærer har elever på tvers av grupper.  
● Grupper kan endres ved behov.  

 
Rammer:  

● Læringsarealet 
● Ressurser 

○ faglig 
○ menneskelig 
○ læringsmateriell 

● Lovverk 
● Organisering. 

 

Erfaringer fra Eikli.  
(ved Isabelle og Anita) 

● Begynt å jobbe med baseorganisering for 1. trinn i 2017.  
● 29 elever.  

○ Kontaktlærer - foreldresamarbeid 
○ Våre elever.  
○ Jobbe sammen om “våre” elever.  
○ Kjemi - man ser elevene på ulike måter.  

● Sosial kompetanse 
Handler om å mestre ulike sosiale miljøer.  

○ Lære å forholde seg til flere 
○ Samtaler 
○ Konfliktløsing 
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● Elevgruppen er mer sammensatt, med sosioøkonomiske, språklige og 
kulturelle forskjeller 

● Tar tid å utvikle sosial kompetanse.  
● Kontaktlærer er mer fleksibel til å kunne, ad hoc, ta tid til å jobbe med sosial 

kompetanse og konfliktløsing i trinnorganisering, kontra klasseorganisering.  
● Rollespill, og andre pedagogiske metoder, fungerer godt og kan brukes oftere, 

når man er flere lærere som samarbeider tett.  
● Alle elever får samme informasjon hele tiden.  

● Undervisning 
● Felles start hver morgen 
● Stasjoner  

○ cirka 3 økter i uka. 4-5 stasjoner. Elevene beveger seg rundt til hver 
stasjon. Mer fokus med kortere tid på hver stasjon. Noen stasjoner er 
lærerstyrt, mens andre har mer selvstendig jobbing. Ulike 
pedagogiske metoder.  

● Grupper 
○ deler ofte inn i grupper. 2 eller 3.Ulike måter å dele på. Barna er vant 

til metoden, og jobber godt med alle, uansett hvilke elever de kommer 
på gruppe med. Langsiktig jobbing er nøkkelen.  

● Fellesundervisning 
○ Flere lærere tilstede. Bruker hverandre. Mulighet for å støtte ekstra for 

de som trenger det. 
● Utnytte faglige ressurser blant lærerne 

○ Ikke bare en fast gruppe med alle fag, men fordeler oppgaver etter 
styrker. Da deles også styrkene over tid på flere lærere.  

 
● Trinnorganisering gir fleksibilitet og ivaretar elevenes behov.  

 
Benterud 

● En skole som er tilpasset trinntankegangen 
○ Per trinn 

■ trinnamfi, 3 klasserom, 2 grupperom, fellesareal 
○ Basisgrupper er en mulighet.  

■ Eksempel: 40 elever på 2.trinn, deles i 6 basisgrupper. 
● Fleksibilitet, ivareta den enkeltes behov.  
● Videreføre og videreutvikle de gode erfaringene fra Eikli.  
● Våren blir en innkjøringsperiode.  
● Vi må være tålmodige. Mye vil gå seg til.  

 

Spørsmål fra salen:  
(ved Roy, Isabelle og Anita)  

 
Skal det være faste grupper over tid, eller skal det deles på sparket? Hva er 
tankegangen? 
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- Vi ser på behovet fra dag til dag og emne til emne. Noen ganger er større 
grupper naturlig, andre ganger er mindre grupper riktig. 

- For eksempel på 2. trinn har de 6 basisgrupper som er mer faste. 
Synes det er vanskelig å forholde seg til at barna ikke har faste grupper. Blir dette 
forskjellige fra trinn til trinn? Hva er tankegangen og visjonen? 

- Et viktig poeng er fast oppstart på dagen. Den er felles og lik hver dag.  
- Erfaringene er at dette fungerer veldig bra.  
- Da får elevene beskjed om hvordan dagen organiseres.  
- Lærerne på hvert enkelt trinn gjør en faglig vurdering fra trinn til trinn på hva 

som vil fungere for elevmassen, dette er også en av styrkene ved 
trinnorganiseringen.  

Jeg synes ikke det er skummelt, men jeg savner informasjon. Dere sier det er viktig 
med foreldresamarbeid. Hvordan kan jeg støtte mitt barn når jeg ikke vet hvilken 
gruppe mitt barn er i fra dag til dag? 

- Det er føringer: vi skal tenkte trinn som helhet, og organisere oss etter 
elevens beste.  

- Det vil bli en prøveperiode fra nyttår.  
- På hvert trinn vil man kunne gå nøyere inn på hvordan lærerne vil organisere 

dette. Dette kommer på trinnvise foreldremøter på nyåret.  
- Følg med. Snakk med barna. Mer informasjon kommer etterhvert.  

Skal elevene deles etter ferdigheter? Skal svake sitte med svake?  
- Nei. Det ønsker vi ikke, og det har vi ikke lov til heller 
- Men trinnorganisering åpner for at man kan være fleksibel og lage grupper 

som sørger for god oppfølging av alle elever. Basert på deres behov.  
Dere har sikkert en visjon som fremmer det sosiale. Man ser gode resultater? 

- Basert på erfaringer så blir det bedre faglige resultater, bedre sosialt miljø og 
bedre tilrettelegging.  

Chromebook 
(ved Rune og Anne) 

● Chromebooks innføres i hele Ringeriksskolen 
● Benterud starter rolig opp i januar.  
● Flere programmer allerede i bruk.  
● Skal ikke erstatte læreverk, men er et verktøy som skal brukes. Helst i alle fag.  

○ Multismart øving er kjøpt inn for hele skolen.  
● Chromebook er enklere å vedlikeholde. Sparer tid. Mer effektiv læring.  
● Alle skal ta i bruk Google Classroom.  

○ Digitale klasserom hvor man finner lekser og arbeidsplaner.  
● Ikke-kommersiell Googlekonto til bruk i utdanningssammenheng.  

○ Kun navn, skole og klasse blir lagret av Google. All annen informasjon blir 
lagret av Ringerike kommune.  

○ Kontoen er ikke søkbar utenfor Ringeriksskolens nettverk.  
○ Det jobbes med kommunikasjonsfilter inn og ut av nettverket.  

● Lærerkontrollert Youtubetilgang. 
● Kommunen bestemmer hvilke apper som kan hentes ned til maskinen.  
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● Maskinen har lite internminne, man er i stor grad avhengig av trådløst nettverk for 
mange av funksjonene i maskinen. Det er mulig å jobbe uten nett med dokumenter 
og så videre.  

● Kontoen kan logges inn på fra hvilken som helst PC, Chromebook, telefon, 
nettbrett… 

● Alle må signere på en kontrakt. Går på bruk, personvern og ansvar. 
● Kommunens nettregler.  

○ Både skolen og foreldre har ansvar for å lære barna om nettvett og 
personvern.  

○ Egne regler som gås gjennom med elevene.  
○ Foreldre må også sette seg inn i disse.  

■ Avtalen om bruk av internett via skolens maskiner finner dere på 
Benterud skoles nettsider.  

● Den digitale løsningen som introduseres vil gjelde 1. til 10. trinn.  
○ Forutsigbart og kjent for elevene gjennom hele grunnskolen.  

 

Spørsmål fra salen:  
Får eleven ny Chromebook om den ødelegges?  

● Kommer an på hva som har skjedd. Bevisst ødeleggelse kan føre til 
erstatningskrav, men uhell er uhell.  

● Erstatning gjelder for summer over 5000 kroner, og ansvar vil alltid være  
Hvilke klasser får maskiner?  

● Alle klasser får.  
● Rutiner for hvilke trinn som behøver å ta med maskinen hjem avgjøres.  

Kan ulike google-kontoer kobles sammen? Kan man få privat epost inn på pc’en?  
● I utgangspunktet skal det holdes separat.  
● Det er mulig å logge inn på privat konto i nettleseren.  

Får barna IKT-undervisning.  
● Ja.  

Det er bra med digital læring. Men skal de bare bruke PC? Det går jo ut over annen 
type læring.  

● Nei, dette vil være ett verktøy blant mange. Blyanten skal ikke forsvinne.  
● Det følger også med digital penn.  

Foreldreinnlogging. Kan det foreldre logge inn? 
● Det er ikke egen foreldreinnlogging på Classroom per i dag.  
● Det vil komme en egen informasjonsside for foreldre. Med blant annet 

arbeidsplaner.  
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FAU har ordet.  
● Diana Mandt og Tor Magnus Bording, FAU-ledere på henholdsvis Kirkeskolen og 

Eikli.  
● Vår viktigste rolle er å være bindeledd mellom foresatte og skolens ledelse. Spesielt 

gjennom SU.  
○ Ta kontakt om dere har tanker eller ønsker å ta opp ting som har med skolen 

vår å gjøre.  
● Første gang foreldrerådet ved Benterud skole er samlet. Foreldrerådet er alle 

foresatte ved skolen. 
○ Vi har tolket vårt mandat til å overlappe med skolestart for Benterud, av 

praktiske årsaker.  
● FAU - Vi har begynt å samarbeide 
● Planen er å slå sammen FAU-ene frem til sommeren 2019.  
● Nyvalg før skolestart (januar 2019) for funksjonene i FAU  

○ og for samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) 
○ Disse er regulert i opplæringsloven.  

● Aktiviteter 
○ Vi er ikke i land, men jobber med å ta det beste fra begge skolene. 
○ Det blir 17 mai.-feiring 

● Trafikkaksjon ved skolestart.  
○ Fredag 4. og mandag 7. januar.  
○ Vi sender ut informasjon om dette når det nærmer seg.  

Også med informasjon til de som ønsker å hjelpe til.  
○ Mulig det blir flere dager. Om det er behov og foresatte som vil bidra.  

Norderhov ungdoms- og idrettslag (NUIL) har ordet.  
- Vi er breddeklubben for sørsida av Hønefoss 
- Per i dag:  

- Fotball - G15, G14, G11, G10 og G8 
- Futsal - G15 og G14 
- All-idrettsgruppe 
- Skigruppe med varmestue på Damtjern 

- Følg med på nett- og Facebooksidene.  
- www.facebook.com/nuilidrettslag/ 
- www.nuil.no 

- Kontaktinfo:  
- Stig Rindal - Styreleder - kontaktes for alle idretter foruten fotball:  

- Tlf: 91183353 e-post: stig@thaugland.no 
- Frank Haraldsen - Leder av fotballgruppa:  

- Tlf: 94806763 e-post: frank.haraldsen@gmail.com  
- Vi har god kapasitet på baner, både fotball og håndball 
- Oppfordrer til jentelag.  
- Kan tilby oppstartshjelp, både administrativt og sportslig, om man ønsker å starte lag.  
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- Fordeler med NUIL: 
- God økonomi 
- Foreldrestyrt og lite administrasjon 
- Lite dugnad (kun høst- og vårdugnad) 
- Lave medlemskaps- og treningskontingenter 
- God kapasitet på fotballbane, lysløype i Åsa og varmestue for ski på 

Damtjern.  

Avslutning  
(ved Rektor Roy)  
 
Vi sees til første skoledag 3. januar klokken 16:00 - 18:00 
  
Takk for i dag! 
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