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Vel møtt til nytt skoleår! 

Visjon:  

«Inn i framtida med farger på vingene!» 

… med kunnskap av ulik slag som ballast, skal barna vokse seg trygge og glade, de skal settes i stand 

til å fly. Men ikke bare det – de skal også bli så trygge at de våger å vise hvem de er, - vise fargene 

sine gjennom mestring, i møte med mennesker – til glede og berikelse for seg selv og andre.  

Dere foresatte er opptatt av at barna deres trives, lærer og utvikler seg, og alle foresatte – uansett 

bakgrunn og utdanning – har en sentral rolle i barnas læring og utvikling. 

 De holdningene dere formidler om skolen vår og om læring, har en avgjørende betydning for barnas 

motivasjon og læringsutbytte. Derfor: Omtal skolen positivt, slik at barna får et godt forhold til skolen 

– også i vanskelige situasjoner. 

Litt om skoleutvikling:  

 Denne høsten får alle elever på Vang skole fra 1. – 7. trinn hver sin digitale enhet; 

chromebook – til bruk i læringsarbeidet. Dette er en kombinasjon av I-pad og PC. Vang tar i 

bruk det digitale klasserom! Dette bidrar til å styrke elevenes digitale ferdigheter. 

 Vi fortsetter arbeidet med Språkløyper; en nasjonal strategi for lesing og skriving som skal 

styrke elevers språk, lesing og skriving.  

 Vi er stolte av vår «nye skole»; nye klasseromsmøbler i friske farver gir en god følelse! Da må 

vi – på skolen og hjemme – snakke sammen om hvordan vi tar vare på skolen vår slik at vi har 

det fint lenge! 

 Ny skate-rampe! Tusen takk til FAU som har sørget for denne til skolen vår. Sikkerhetsutstyr 

til utlån har de også sørget for. 

 

Litt om trafikk: 

o Hvis elever blir kjørt til skolen; slipp dem av på kirkevangen (utenfor Haug Kirke) og la 

dem gå/følge elevene over opphøyd gangfelt.  

o Foreldreparkering for Vangforeldre; til venstre for opphøyd gangfelt over 

parkeringsplass. Haug Barnehage har parkeringsplass til høyre. 

o Vang skole følger Trygg Trafikk sin anmodning: at elever venter med å sykle til skolen 

(uten voksne) til våren i 4. klasse – etter gjennomført sykkeldag. Men foreldre må 

vurdere. 

o Vi har mange busselever: Foreldre må minne sine barn om påbudt beltebruk på 

bussen.  

 

Vi ønsker at dere foreldre skal vite mest mulig om skolen og sfo, og hva barna deres holder på med. 

Derfor gir vi ut dette info-heftet hvert år. I tillegg kommer VangPosten fra ledelsen hver måned – med 

info om hva som skjer på hele skolen.  Lærerne gir ut fredagsbrev/ukeplan om det som skjer på 

klassenivå/trinn-nivå. Sfo legger ut månedlig info. Skolens Infohefte samt VangPosten legges ut på 

skolens hjemmeside. Følg med på skolens hjemmeside og Facebook! 

 

Siri Strømmen, rektor  
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Praktiske opplysninger 

Kontaktinformasjon 

Telefon til sentralbord/administrasjonen:  32 17 14 70 

 Telefon til SFO etter kl. 12.15:   32 17 14 77 

E-postadresse:  

vang.skole@ringerike.kommune.no 

 

Skolens hjemmeside på Internett:  

www.ringerike.kommune.no/vang-skole 

 

IST-direkte (SFO) 

https://ringerike.direktesfo.no/ Logg inn med ID-porten 

 

IST-skoleadministrsjon 

Gå til skoleportalen på kommunens nettside. Pålogging for foresatte med ID-porten. 

 

Kontortid 

Kontoret er betjent i følgende tidsrom: 

Mandag til fredag: 08.00 – 15.00 

 

Ved all henvendelse til skolen, vær vennlig å oppgi navn og klasse på eleven.  

 

Skoledagen 

Skoledagen starter kl. 08.15 hver dag. 

Skoletimer og friminutt: 

1. time 08.15 – 09.15 
2. time 09.15 -  10.15 
Spisepause 10.15 – 10.35 

(20 min) 
Friminutt 10.35 – 11.15 
3. time 11.15 – 12.15 
Friminutt 12.15 – 12.30 
4. og 5. time- økt 12.30 – 14.00 

 

Skoledagen avsluttes til følgende tider: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. trinn 14.00 12.15 14.00 12.15 12.15 
2. trinn 14.00 12.15 14.00 12.15 12.15 
3. trinn 14.00 12.15 12.15 14.00 14.00 

4. trinn 14.00 12.15 12.15 14.00 14.00 
5. trinn 14.00 12.15 14.00 14.00 14.00 
6. trinn 14.00 12.15 14.00 14.00 14.00 
7. trinn 14.00 12.15/1430 14.00 14.00 14.00 

 

mailto:vang.skole@ringerike.kommune.no
http://www.ringerike.kommune.no/vang-skole
https://ringerike.direktesfo.no/
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Skoleskyss 

Rett til skoleskyss har: 

 1. trinns-elever som har mer enn 2 kilometer (korteste gangbare veg) til skolen, eller farlig 

skolevei. 

 2.-7. trinns-elever som har mer enn 4 kilometer (korteste gangbare veg) til skolen, eller farlig 

skolevei. 

 

I de tilfeller hvor barna har 2 hjem, kan skyss dekkes til begge hjem dersom det er faste 
avtaler på når barna bor i de respektive hjemmene og ellers innfrir krav til gratis skoleskyss.   
Avtalen må dokumenteres skriftlig og legges ved søknad til oppvekstenheten.  
 

Ut over disse reglene må det søkes skriftlig til Oppvekstenheten i Ringerike kommune, PB 123, 3502 

HØNEFOSS. 

Skolemelk 

Dette er en frivillig ordning og elevene tilbys lettmelk, ekstra lettmelk, lettmelk kakao, og lettmelk 

laktosefri, fruktdrikk tropisk, smoothie frukt og grønnsak.    
Bestilling skjer ved å gå inn på www.skolelyst.no    

Utdeling av bøker 

Alle lærebøker skal ha bokbind. Dette må elevene/foreldrene selv skaffe. 

Det er brukt mange penger på innkjøp av lærebøker i de siste årene. For å kunne ta best mulig vare 

på bøkene, er alle bøker nummerert på første side. Hver elev får bøker som tilsvarer sitt nummer i 

klasselista. Elevene er ansvarlige for bøker de mottar, slik at hjemmet må erstatte eventuelle bøker 

som er blitt borte eller ødelagt. 

Gjenglemte saker 

Gjenglemt tøy legges i kasser/kurver i garderobene. Noen trinn har felles kasse. Tøy som blir 

gjenglemt ved/i gymsalen legges i kasser i garderobene. Før hver ferie blir innholdet i kassene flyttet 

til "glemmeskapet” i trappegang mellom den gamle skolebygningen og kunst- og 

håndverksavdelingen. 

Oppsamlet, uavhentet tøy blir hentet av veldedig organisasjon ved skoleslutt hvert år. 

 

Gjenstander som blir funnet blir lagt i monter ved biblioteket. 

http://www.skolelyst.no/
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FERIE OG FRIDAGER 

Skoleåret består av 38 uker for elevene. Det er et ønske om at elevene ikke tas ut av skolen disse 

ukene dersom det ikke er helt nødvendig. Det sier seg selv at eleven vil miste mye ved å være borte 

fra skolen, selv om foreldrene er flinke til å følge opp ukeplanen/fredagsbrevet.  

Spesielt vil vi fraråde elevfri første halvår i 1. klasse og i forbindelse med nasjonale prøver høsten i 

5. klasse. 

 

Skolerute 2018-2019: 

MÅNED FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER 

August Første skoledag mandag 20/8 

Oktober Høstferie 1/10 – 5/10 (uke 40) 

November Fri for elevene   fredag 16/11 

Desember Siste skoledag før jul fredag   21/12 

Januar Første skoledag etter jul torsdag 3/1 

Februar Vinterferie 25/2 – 1/3 (uke 9) 

Mars Vinterferie 25/2 – 1/3 (uke 9) 

April Påskeferie 15/4 til   og med mandag 22/4 

Mai 
Fri onsdag 1/5,  
fredag   17/5,  
torsdag 30/5  

Juni Fri mandag 10/6.    

Siste skoledag torsdag 20/6 

Torsdag 30/5 er Kristi himmelfartsdag. 
Mandag 10/6 er 2. pinsedag. 
 
Planleggingsdager for personalet: 
Tirsdag 14.august 

Onsdag 15.august 

Torsdag 16.august 

Fredag 17.august 

Fredag 16.november 

Onsdag 2.januar 

½Torsdag 20.+ ½fredag 21.juni 

 

SØKNAD OM FRI/MELDING OM FRAVÆR 

Permisjon fra undervisning 

Etter opplæringsloven har barn og unge både plikt til og rett til en grunnskoleopplæring.                   

Det er derfor ønskelig at elevene ikke tas ut av skolen i disse ukene, dersom det ikke er helt 

nødvendig.  

I Opplæringslovens § 2-11. heter det at “Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi 
den enkelte elev permisjon i inntil to veker. 
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.. Det er eit  vilkår ..  at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at 
eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute”. 

Ringerike kommune har fra 1.1.2011 følgende retningslinjer knyttet til loven: 

 Kontaktlærer gir permisjon i en skoledag. Søknad kan skrives i meldingsboka (mobilskole).  
 Rektor kan innvilge permisjon inntil 10 skoledager.  
 Når skolen tar stilling til om permisjon er forsvarlig, legges det utelukkende vekt på 

vurderinger knyttet til skolens virksomhet.  
 Det gis til vanlig ikke permisjon til ferieturer fram til høstferien på 1. og 8. trinn og etter jul på 

10. trinn.  
 Vi anbefaler også at det ikke søkes permisjon når eleven skal ha tentamen eller nasjonale 

prøver, eller er midt i store prosjekter.  
 Det kan ikke gis permisjon utover 10 skoledager. Dersom foresatte allikevel ønsker å ta 

elevene ut av skolen, må de skrive eleven ut midlertidig. Når eleven kommer tilbake, må 
foresatte skrive eleven inn igjen.  

 Svaret på søknaden er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagen sendes 
skriftlig til rektor innen tre uker etter mottatt vedtak.  

De foresatte kan bruke tilgjengelige års- og ukeplaner for å følge opp skolearbeidet i 
permisjonstiden. 

Elevene har altså ikke en lovfestet rett til permisjon *). Tvert imot sier loven at rektor før 
permisjon innvilges, skal vurdere om det forsvarlig å la eleven være borte fra skolen. 

Ved permisjoner fraskriver eleven, eller foreldrene på elevens vegne, seg retten til offentlig 
grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar da 
ansvaret for elevens opplæring i perioden. 

*) Unntak: ”Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad 
rett til å være borte frå skulen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag.(Oppl.loven § 2-
11) 

Elektronisk søknadsskjema skal brukes. Dette finner du på kommunens 

hjemmeside.   
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SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 
 

Avdelingsleder på SFO: Kari Amlien 

SFO – koordinator: Liv Merete Byberg. 

Avdelingsleder sender ut eget informasjonsskriv til foreldre hver høst.  I tillegg lages det 

«Månedsplan fra SFO» hver måned; denne ligger på IST-direkte. 

Avdelingsleder/SFO-koordinator deltar på høstens foreldremøter i 1. – 4.trinn.  

SFO er basert på et nært samarbeid mellom hjem, skole og kultur- og fritidstiltak i lokalmiljøet. 

Barnas alder og behov er utgangspunktet for utformingen av tilbudene. Det å være sammen med 

andre barn, med gode betingelser for lek under trygge forhold, skaper trivsel, og dermed grunnlag 

for god utvikling. Det uformelle samværet mellom barn og voksne vektlegges. 

Tilbudet er tilrettelagt slik at barnas egne interesser blir ivaretatt på en god måte. Hovedaktiviteten 

er lek ute og inne, lesing, spill, samtaler og spontan aktivitet. Gjennom å veksle mellom organiserte 

og selvvalgte aktiviteter, forsøker vi å ivareta barnas behov for sosial læring i samvær med voksne og 

andre barn. 

Her er noen av aktivitetene vi har: 

 Samarbeid med korps / musikkskolen i SFO tiden.  

 Formingsaktivitet / «hobby»: Bruker kreative og estetiske evner som tegning, maling, sløyd, 

sy, veve osv. 

 Fysisk aktivitet: Utfolde seg og ha det gøy med aktiviteter som stimulerer kroppen. Bruker 

grunnleggende bevegelser i variert miljø inne i gymsal og ute i naturen. Ballspill, orientering, 

hopping, løping, regel-leker.  

 Badetur til Furumo for 2.-4.trinn. 

 Tur til Gullerudtjern for 3. og 4.trinn. 

 Tur til gapahuken i Ørenmarka for 3. og 4.trinn. 

 Turer i nærmiljøet for alle.  

 Avslutningsarrangement for 4.trinn. 

 Mat og helse: Lære om måltidsvaner, skikker og tilberedning av mat. Invitere gjester, kose 

seg med maten de har laget. Rydde opp etter seg. 

 

Rutiner avslutning skole og overgang Skole-SFO. 

Elever på 1.-4 trinn som ikke har SFO / SFO-dag sendes hjem, gående eller med buss, ved skoleslutt.  
 
Opprop til SFO gjøres av den lærer som har gruppa i siste time. Ved opprop sjekkes eleven inn på 
IST-direkte. 
 
Ved skolestart må foresatte logge seg inn i IST-direkte og legger inn informasjon om barnet, bl.a. 
kontaktpersoner, faste SFO-dager og andre faste avtaler.  
Alle endringer av avtaler for elever på 1.trinn må gjøres i IST-direkte.  
 
Elever på 1.-4.trinn som har SFO skal etter hovedregelen hentes på SFO av foresatte.  
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Ting du må registrere i IST-direkte ved endring enkeltdager er f.eks: 

 Barnet skal ha fri i dag. 

 Barnet skal gå hjem kl.xx.xx 

 Barnet skal være med xx hjem. 

 Barnet blir hentet av xx. 
Dersom noe haster bør man ringe. 
Ansvar foresatte.  
 
Når eleven blir hentet eller går hjem registreres eleven ut av IST-direkte. De foresatte skal si fra når de 
henter eleven.  
 
Det skal foreligge lister for hvert trinn over hvem som har SFO-plass. Disse skal lages utfra faste 
avtaler med foresatte om hvilke dager barnet har SFO-tilbud. Elever som har turnusplass merkes med 
turnus. 
Ansvar avdelingsleder. 
 
Vi har kontrollsjekk av hvilke elever som er tilstede ved spising på SFO og en gang senere, 
ca.kl.15.00. Det skal signeres av en voksen på egen liste. 
 
Dersom vi er i tvil om hva en elev skal, sjekkes det med foresatte hva vi skal gjøre.  Vi holder heller et 
barn på SFO enn å sende det hjem dersom vi er usikre. 

Måltider 

Vi spiser i SFO-basen og førsteklasserommene.  

Mandag spiser alle kl. 14.00.  

Tirsdag spiser 1. og 2.trinn kl. 13.30 og 3. og 4.trinn kl.14.00.  

Onsdag spiser 3.-4.trinn kl.13.30 og 1.-2.trinn kl.14.00.  

Torsdag og fredag spiser 1.-2.trinn kl.13.30 og 3.-4.trinn kl.14.00. 

 

Tilbudet er: 

 brødmat 

 kornblanding 

 Salatbar 

 enkle varme måltider 

 

Åpningstider 

Morgentilbud er fra kl. 07.00 til kl. 08.15. Vi ønsker at de barna som skal spise på Morgen-SFO 

kommer før 07.45 slik at de har ro rundt måltidet. 

SFO åpner kl. 12.15 - rett etter at barna er ferdig med skoletimene. 

Vi stenger kl. 16.45 

For ytterligere informasjon – se kommunes vedtekter for SFO. 

 

Betalingssatser (inkludert kostpenger) 

Plasstørrelse (%) Pris pr mnd. i 10 måneder  

100 Kr 2990,-  
80 Kr 2614,- 
60  Kr 1968,- 
50  Kr 1635,- 
40  Kr 1312,- 
Morgen-SFO Kr 650,- 
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Kjøp av enkeltdager koster kr. 165,- 

Overtredelse av SFO-tiden koster kr. 300,00 

 

FERIETILBUD SFO; HØST – VINTER - SOMMER 

Vi følger skolens ferie. 

Ringerike kommune gir aktivitetstilbud for 1. – til 4. klasse.  Informasjon ligger på Ringerike 

kommunes hjemmeside. Påmelding foregår ved å bruke oppvekstportalen på Ringerike kommunes 

nettsider.  

Det koster kr 1050.- pr uke. 

 

Leksetilbud 

Etter høstferien har vi frivillig leksetilbud for elevene på 2., 3. og 4. trinn på tirsdager og onsdager kl. 

12.30 -14.00.  

Vi legger til rette for en rolig stund med tilsyn av personalet på SFO. Foresatte har ansvar for at lekser 

blir gjort ferdig. Leselekser skal gjøres hjemme. 

Det er også tilbud for elever på 5., 6. og 7. trinn for de som trenger ekstra støtte og hjelp med 

leksene. Dette tilbudet blir gitt på mandag kl. 14.15 – 15.15. Det er foreldrene som har ansvar for at 

leksene blir gjort. 
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Skolens personale  

Ansatte 2018-2019 
Stilling Navn Kontaktlærer Telefon 

Lærere Lene Gammelsrød Andersen 5.trinn 918 78 730 

Inger S. Andreassen  948 75 699 

Christel Helene Andres 5. trinn 482 91 818 

Marianne Bråten 4.trinn 412 66 639 

Hege Busterud                6.trinn 413 09 871 

Rune Djupdal 6. trinn 986 43 279 

Margrete I Frostad 3.trinn 909 14 050 

Tove Hansen  977 39 163 

Mari Jacobsen 4. trinn 936 73 537 

Ole Kristian Jakobsen 2. trinn 975 95 282 

Heidi Johnsrud 7. trinn 900 93 380 

Mats Johnsrud 4.trinn 986 20 150 

Lisbeth Mosengen  943 72 890 

Linn Marken Larsen 2.trinn 938 30 358 

Eivind Bergkastet Jonassen  916 44 196 

Anne S. Pettersen   915 66 344 

Heidi Raastad  928 02 131 

Silje Bjørnsen Schau   911 25 655 

Katrine Slaastad  901 82 828 

Marianne Solberg 1. trinn 957 23 472 

Marianne D. Stevnebø 5.trinn 926 46 667 

Ingrid E. Tangestuen 2. trinn 950 37 675 

Hanne Slålien Thoen  995 33 103 

Bjørg Vaage                    1. trinn 990 45 896 

Kjersti Ryan Aasekjær 7.trinn 980 28 503 

May Liss Aaserud  93212268 

Johanne Walsø 3.trinn     920 63 438 

Vernepleier Lene Hunstad  414 75 459 

Rektor Siri Strømmen  934 84 720 

Avdelingsleder Kari Amlien  934 20 918 

Avdelingsleder Ingrid Hovi  414 13 182 

SFO-Koordinator Liv Merete Byberg  975 00 043 

Assistenter skole/SFO Elisabeth Brager  482 98 219 

Anne Bråthen  905 934 87 

Carina Enerud  907 42 416 

Henriette Espegren  905 50 062 

Gunnar Frøyshov  482 10 652 

Bouchra Gauksrud  934 81 919 

Ragnhild E. Hultgreen   411 22 663 

Gry Steinsæter Jensen  478 74 535 

Tove Kampenhaug   402 00 943 

Ingunn Risberg  917 41 075 

Mona Sjøblom  414 29 410 

Konsulent  Linda Gustavsen  32171470 

Vaktmestere Albert Hansen  409 17 816 

 Fred Ivar Øvereng  47517259 

Renholdere Chatarina  Andersson   

 Rita Nygård   

 Hilde Olsen   
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Organisering av personalet   

Rektor:  Avdelingsledere:  Vaktmester:  

Siri  Kari og Ingrid H  Albert/Fred   

Konsulent:  Superbruker data:  Renholdere: 

Linda  Eivind/Rune   Rita N, Hilde, Chatarina  

Lærere: 

Avdeling 1: 1.-4.trinn 
Avdelingsleder: Kari  

Avdeling 2: 5.-7.trinn 
Avdelingsleder: Ingrid H 

Marianne Sol Inger A 

Bjørg V Christel 

Anne P Marianne S 

Heidi R Lene GA 

Linn Heidi J 

Ingrid T Kjersti 

Hanne Tove H 

Ole Kristian Hege 

Margrete Eivind 

Johanne Rune 

Silje Katrine 

Mats  

Lisbeth  

Mari  

Marianne B  

May Liss  

Fagarbeidere/Assistenter skole: 

1.-4. trinn 5.- 7. trinn 

Ragnhild Liv Merete 

Tove K Elisabeth 

Bouchra Lene H 

Henriette Gunnar 

Carina Gry 

SFO:  

1.-4.trinn Morgentilbud 

Anne B Carina 

Bouchra Elisabeth 

Carina Ragnhild 

Elisabeth Tove K 

Gry  

Gunnar  

Henriette  

Ingunn  

Lene H  

Liv Merete  

Mona  

Ragnhild  

Tove K  

Ledergruppe: 

Består av rektor og avdelingslederne. 

 



 

 
Side 13 

 
  

Skolefravær-rutiner 

Nye fraværsoppfølgingsrutiner gjeldende fra august 2016  
 
Formålet: Å komme tidligst mulig inn for å få barnet raskest mulig tilbake på skolen.  
Bekymringsfull skolefravær kan forklares som: «Fravær fra undervisning og det sosiale felleskapet i 
skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens 
faglige utvikling samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling» Ingul 2011  
Begrepsavklaring  
Begrepene skulk, skolenekting, skolevegring og skolevegringsatferd er de mest vanlige betegnelsene 
på elever som har høyt fravær fra skolen.  
De mest markante forskjellene på disse betegnelsene finner vi mellom de som skulker skolen og de 
som ikke klarer å gå på skolen på grunn av vegring og angst. Årsaken til at en elev er fraværende fra 
skolen er sjelden kun skulk eller vegring og det er viktig å ha med seg at ansvaret også kan ligge 
utenfor eleven selv.  
Derfor ønsker vi å bruke samlebetegnelsen bekymringsfullt skolefravær. Bekymringsfullt skolefravær 
er skolefravær som krever tiltak. (Nittedal kommune, «Alvorlig skolefravær: en veileder for 
forebygging og oppfølging»2010-2011)  
Ringerike kommune anser skolefravær som bekymringsfullt når eleven har:  
• Udokumentert fravær; 1 enkelt time eller mer  
• Høyt dokumentert fravær. 10 dager  
• 3 ganger forsentkomming på 1 mnd (30 minutter for sent registreres som en time)  
• Møter opp på skolen, men forlater den igjen.  
 

 

Kommunikasjonsplattform - «Vangmobil» 
Kommunikasjonsplattformen heter «VangMobil» (en del av IST-kommunikasjon). Du skal sende 

mobilmelding til skolen ved fravær og beskjeder til dette nr - tlf. 59 44 44 32 

Slik gjør du det: 

Begynn sms med å skrive: VANGKLASSE(mellomrom)MELDINGEN  

eks: VANG2 Erik skal ikke på SFO i dag. Hilsen Ingun 

eks: VANG6 Unni er syk i dag. Hilsen Vibeke  

eks: VANGSFO Petter blir hentet av bestemor i dag. Hilsen Johannes  

Dere skal ikke ha mellomrom mellom VANG og klassetrinn, men mellom klassetrinn og meldingen du 

skal skrive.  

 

Du sender meldingen til tlf. 59 44 44 32 

 

Du må huske å signere meldingen din, da det kun vil være mobilnummer som viser hvor meldingen 

kommer fra. Da unngår vi at det blir misforståelser.  

I denne plattformen vil du ikke få kvittering etter at meldingen er sendt. 

 

 



 

 
Side 14 

 
  

Skole/hjem-samarbeid 

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og unge skal få et godt 
læringsmiljø. Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre barn og foreldres 
medvirkning i skolen. Kontaktlærer er hovedansvarlig/bindeleddet for samarbeidet mellom hjem og 
skole når det gjelder den enkelte elev. 

Konferansetimer  

Konferansetimer gjennomføres en gang i halvåret og er en del av skolens halvtårsvurdering. De 

gjennomføres før høstferien og før vinterferien. Kontaktlærer er ansvarlig. 

Foreldremøter 

Det holdes ett foreldremøte på høsten, og ett møte på våren. 

Praksis ved skilsmisse (hentet fra Miljørettet helsevern i barnehage og skole) 

• Foreldre informerer barnehagen/skolen.  
• Informer barnet om at dere vet.  
• Bekreft at begge foreldre er betydningsfulle ved å innkalle begge til samtaler, 

sammenkomster.  
• Barn er egosentriske og vil ofte tillegge seg skylden for foreldrenes skilsmisse. Bearbeid 

barnets skyldfølelse - skilsmisser er voksenanliggende.  
• Pedagogisk leder/kontaktlærer innkaller til foreldresamtale med begge foreldre. Barnet i 

fokus.  
• Ved skilsmisse kan en oppleve at sorgen over tapet av en som foresatt er vanskeligere å 

leve med enn sorgen over en død.  
• Foreldre må opplyse barnehagen/skolen om hvilken avtale de har inngått ang, barnet / 

barna.  
 
Barneloven gir barn rett til samvær med begge foreldrene, også når foreldre ikke bor 
sammen. Foreldrene kan fritt avtale hva slags samværsordning de ønsker å ha. 
Utgangspunktet er at samværet skal skje ut fra hva som vil være best for barnet / barna.  
 

• Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme informasjon fra 
skole/barnehage. Begge kan møte til konferansetimer / foreldresamtaler, foreldremøter 
m.m.  

• Hvis den ene av foreldrene har foreldreansvaret alene, kan den andre ikke kreve å bli 
innkalt til, eller å delta i alminnelige konferansetimer / foreldresamtaler.  

• Moren har foreldreansvaret alene hvis foreldrene ikke er gift.  
 

Råd og utvalg 

Elevrådet har som oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som 
bestemmer. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å 
skape godt lærings- og skolemiljø. På Vang velger hvert trinn to elevrådsrepresentanter og to 
vara i begynnelsen av skoleåret fra 2. til 7. trinn. 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal jobbe for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet 
og skolen. Foreldrene velger representanter til FAU fra hver klasse. 
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Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og har rett til å uttale seg i 

alle saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget har møte fire ganger i skoleåret; to på 

høsthalvåret og to på vårhalvåret. Ellers ved behov. SU skal ha disse medlemmene: 

 to elever, vanligvis fra elevrådet  
 to/ tre foreldre hvor FAU-leder er den ene  
 to representanter fra undervisningspersonalet  
 en representant for andre ansatte ved skolen  
 to representanter fra kommunen hvor rektor er den ene  

Skolemiljøutvalget (SMU) skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt 
skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, 
foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være 
representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. 

Rådene og utvalgene har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder 
skolen. De skal løpende orienteres om forhold som har betydning for skolemiljøet, og skal på 
forespørsel få lagt fram dokumentasjon om det systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet ved skolen. De skal så tidlig som mulig tas med i planlegging og 
gjennomføring av miljøtiltak. 

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, det vil si at 
den enkelte elev skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Får en ansatt ved skolen 
kjennskap til eller mistanke om at en elev blir mobbet, diskriminert eller utsatt for vold eller 
rasisme, skal den ansatte snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Elever og foreldre 
har også plikt til å melde fra i slike saker. 

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, skal skolen 
snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Ved 
eventuell erstatningssak må skolen bevise at de gjorde det de kunne for å stanse 
mobbingen. 

Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn ved skolen.   

Foreldrekontakter; Ved skoler der det passer, bør de foresatte til elevene i hver trinn/klasse 

velge en kvinnelig og en mannlig foreldrekontakt. Foreldrerådet kan gi retningslinjer for 

foreldrekontaktenes arbeidsområder.  Foreldrekontaktene skal blant annet være 

kontaktledd mellom foreldrene og arbeidsutvalget i foreldreråd.  De skal samarbeide med 

lærerne i klassen, spesielt med kontaktlærerne.  Foreldrekontaktene skal arbeide for 

gjensidig informasjon og forståelse.  De kan, etter avtale med kontaktlærer, hjelpe til med å 

arrangere foreldremøte for klassen, foreldrebesøk i klassen og med å sette i verk tiltak som 

kan aktivisere foreldrene. 

Foreldrekontaktene bør med visse mellomrom møtes for å utveksle ideer og erfaringer.  

Det er utgitt en del materiale til støtte for foreldrekontaktenes arbeid. Én av 

foreldrekontaktene på trinnet skal være representant i FAU. 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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FORELDREKONTAKTER VANG SKOLE 2018/2019 

TRINN NAVN TELEFON NR. /mailadresse 

1. Elin Bergan 

Linda Stensrud Sørvang (FAU-repr) 

Vara: 

Anne Guri Endrerud Larsen  

Eva J. Flåten 

47296549 Elin.Bergan@ringerike.kommune.no 

92499522 linda_st1srud@hotmail.com 

 

92606708 aendrerud@hotmail.com 

40550608 evajeanette@gmail.com 

2. Sigbjørn Strand (vara i fau) 

Monica Leinan Knestang  

Vara: 

Tone R. Bråten-Ellingsen 

Pernille  B. Moen  

97175432 sigstrand@hotmail.com 

46634553 monica-lein@hotmail.com 

 

92035410 tonerand@gmail.com 

47642003 pblach80@gmail.com 

3. Nina Bakken Jacobsen 

Siri Johnsrud 

Vara:  

Monica Rype (FAU-repr.) 

X  

98466753 ninabakken@gmail.com 

95786510 siri@johnsrud.no 

 

92231148 m.rype@live.no 

 

4. Kennet Hølen 

Charlotte Wettre Bjørke 

Vara: Vibeke Thronsen 

 

Trond Ausland (FAU-repr.) 

Charlotte Wettre Bjørke (FAU-Vara) 

91663032 kenn.holen@gmail.com 

90077045 charlottewettre@gmail.com 

41573020 vibekethronsen@gmail.com 

 

41315293 trond.ausland@nettservice.no 

90077045 charlottewettre@gmail.com 

5. Kjerstin Andersen 

Lars Petter Lund 

Vara: 

X 

y 

90234765 kjan@jevnaker.kommune.no 

90685353 lars.petter.lund@gmail.com 

 

 

 

6. Linn Grete Sandum (FAU-repr) 

Kristin Hval 

Vara:  

Linda Høystad Birkely 

Anne Kathrine Eide 

99467065 linn.grete@gmail.com 

40615389 kristin.hval@visma.com 

 

40626108 lindavidsen@gmail.com 

90931212 kine.eide@kartverket.no 

7. Stine Halvorsen Paulsen 

Ann-Kristin Torp (FAU-repr.) 

Vara:  

Gunn Iren Midtbø 

Cathrine Clemetsdatter Müller 

47151103 stinehpaulsen@yahoo.no 

99385181 annjovang@hotmail.com 

 

48098488   gunn.iren@moas.no 

47819903   cathrine.clemetsdatter.muller@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:Elin.Bergan@ringerike.kommune.no
mailto:linda_st1srud@hotmail.com
mailto:aendrerud@hotmail.com
mailto:evajeanette@gmail.com
mailto:sigstrand@hotmail.com
mailto:monica-lein@hotmail.com
mailto:tonerand@gmail.com
mailto:pblach80@gmail.com
mailto:ninabakken@gmail.com
mailto:siri@johnsrud.no
mailto:m.rype@live.no
mailto:kenn.holen@gmail.com
mailto:charlottewettre@gmail.com
mailto:vibekethronsen@gmail.com
mailto:trond.ausland@nettservice.no
mailto:charlottewettre@gmail.com
mailto:kjan@jevnaker.kommune.no
mailto:lars.petter.lund@gmail.com
mailto:linn.grete@gmail.com
mailto:kristin.hval@visma.com
mailto:lindavidsen@gmail.com
mailto:kine.eide@kartverket.no
mailto:stinehpaulsen@yahoo.no
mailto:annjovang@hotmail.com
mailto:gunn.iren@moas.no
mailto:cathrine.clemetsdatter.muller@gmail.com
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Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Vang skole 

FAUs representanter er valgt av foreldrekontaktene. F.o.m skoleåret 2016-17 har FAU-

representantene hver sin navngitte vara fra de andre foreldrekontaktene på trinnet.  

FAU har møte ca en gang pr måned. 

FAU skoleåret 2018/19 

Trinn Navn Funksjon 

1. Linda Stensrud  Styremedlem (1. år) SU 

2. Tommy Wiik  Nestleder (2. år) 

3. Monica Rype  Sekretær (1. år) 

4. Trond Ausland  Kasserer (2. år)  

5. Kjerstin Andersen  Styremedlem (1. år) 
6. Linn Grete Sparby  Styremedlem (1. år) SU 

7.  Ann Kristin Torp  Leder (2. år) SU 

   

 

SU skoleåret 2018/19 
Representant for  Navn 

Undervisningspersonalet Johanne Walsø og Heidi Johnsrud  

Andre tilsatte Henriette Espegren 

FAU Ann Kristin, Linda, Linn Grete 

Elevrådet Tomine Eidsaunet og Jakob Kjerstadmo 

Kommunen (politiskvalgt) Signe Maurtvedt (A) 
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Faste arrangementer i regi av FAU 

Arrangement Ansvar Tidspunkt Hvem innkaller 

Foreldrekontaktsamling/ 

Årsmøte FAU 

Rektor i samråd med 

FAU-leder 

Onsdag 22.08.18 

 

Rektor og FAU-leder 

TV-aksjonen 

 

FAU og foreldrene på 

6. og 7. trinn (jfr. 

rutiner fra FAU) 

Søndag 21.10.18 FAU-leder 

Foreldrekontaktsamling Rektor i samråd med 

FAU-leder 

Onsdag 30.01.19 Rektor og FAU-leder 

17. mai- arrangement Alle foreldrene på 4. 

trinn + FAU 

Planlegging starter i 

april 

FAU og 

foreldrekontaktene 

Avslutningsfest 7. trinn;  Foreldrene på 6. trinn 

pynter, rydder / 

skolen v/ 

kontaktlærer på 7. 

trinn 

 

 

Tirsdag 18. juni  

(med forbehold) 

Arr. Komitéen 

konstituerer seg i 

midten av mai. Det 

velges grupper til 

bestemte 

arbeidsoppgaver. 

Detaljer finnes i 

mappe på kontoret. 

FAU/ arr. Komité av 6. 

trinn-foreldre 

 

Avslutningsfest for 7. trinn 

Det er foreldrene på 6. trinnet som er ansvarlige for avslutningsfesten for 7. trinn. 

Ansvarlige: Alle foreldrekontaktene for 6. trinn. 

Kontaktledd mellom skolen og komiteen: Kontaktlærere 7. trinn og avdelingsleder avdeling 3; Ingrid 

Hovi. 

Avslutningsfestens komité konstituerer seg i april/mai. Det velges grupper til bestemte 

arbeidsoppgaver. FAU har utarbeidet egne rutiner for arrangementet. Detaljer finnes i mappe på 

kontoret. Ansvarlig fra FAU: Linn Grete Sandum. 

17. mai-arrangement 

Alle foresatte på hele 4. trinnet er med på å arrangere dette arrangementet.  

17.mai-komiteen konstitueres i god tid! 

Kontaktledd mellom skolen og komiteen: Kontaktlærere 4. trinn og avdelingsleder for avdeling 2. 

17.maikomiteen bør konstituere seg midt i mars. Det må holdes en rekke møter fram til feiringen, 

både i de enkelte lag og råd og i den samordnende komité. FAU har utarbeidet egne rutiner for 

arrangementet. Detaljer og regnskap fra foregående år finnes i mappe på kontoret. Ansvarlig fra 

FAU:.Trond Ausland 
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TV-aksjonen 

Det er foreldrene på 6. og 7. trinn som er ansvarlige for Tv-aksjonen. FAU organiserer denne 

aktiviteten.  FAU har utarbeidet egne rutiner for arrangementet.                                                            

Ansvarlig fra FAU: Linn Grete Sandum og Ann Kristin Torp. 

 

Trinnkveld (2-3-4-kveld) 

Trinnkveld arrangeres av foreldrene på 2.-4. trinn for sitt klassetrinn ca. en gang i året. Arrangeres av 

foreldrekontakter/foreldrekomité. Se plan for samarbeid hjem/skole 2018-19 på neste side. 

 

Trinnkveld (5.-7.trinn) 

Trinnkveld arrangeres trinnvis for elevene på mellomtrinnet en gang pr. halvår på hvert trinn. 

Arrangeres av foreldrekontakter/foreldrekomité på hvert trinn. Se plan for samarbeid hjem/skole 

2018-19 på neste side. 

Rutiner deles ut til foreldrekontakter i september. Disse ligger også på hjemmesiden til Vang skole.  

Det er viktig at foreldrekontakter setter seg godt inn i disse rutinene, og sørger for at aktuelle 

arrangører (foreldre på trinnet) får informasjon i god tid før aktiviteten. 

 

Skolens tursteder 

1. trinn: Loebakken 

2. trinn: Eika 

3. trinn: Engerhaugen 

4. trinn: Blåveisskogen 

Foreldrene på trinnet har som oppgave å arrangere en dugnad i året på trinnets tursted– i samråd med 

FAU og kontaktlærere. 

 

Turstedene eies av private grunneiere.  Skolen disponerer turstedene kun i skole-/SFO-tiden.  Hvis 

bruk utenom skoletid, må dette avklares med grunneiere.  
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  Plan for samarbeid hjem/skole 2018/2019 

  NÅR             MØTETYPE 

22.august Informasjonsmøte med foreldrekontakter/kontaktlærer  

Forberede foreldremøter for FAU/Skole 

September Konferansetimer/ Foreldremøter  

10.oktober Temamøte FAU 

17.oktober Trinnkveld 7.trinn– ansvarlig 7. trinn 

31.oktober Trinnkveld 4.trinn, ansvarlig 4.trinn 

07.november  Trinnkveld 6.trinn– ansvarlig 6. trinn 

21.november Trinnkveld 5.trinn– ansvarlig 5. trinn 

Desember Juleavslutninger 

09. januar Trinnkveld 7.trinn– ansvarlig 7. trinn 

23. januar    Trinnkveld 2. trinn, ansvarlig 2. trinn        

30.januar Foreldrekontaktmøte m. skoleledelsen 

Februar Konferansetimer  

06. februar Trinnkveld 6.trinn– ansvarlig 6. trinn 

13. mars Trinnkveld 5.trinn– ansvarlig 5. trinn 

Mars/april Foreldremøter 

20. mars Trinnkveld 3. trinn, ansvarlig 3.trinn 

Tirs.28.mai Åpen Dag 

 Juni Sommeravslutninger 

Tirs.18. juni 7. trinn - Avslutning  

 

 

 

Vang skole
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Intensiv opplæring 1. -4. trinn: 
Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet. 

Intensiv opplæring er avgjørende for å gi alle barn og unge en opplæring som ruster dem for 

fremtiden. Intensiv opplæring er beregnet på elever som trenger ekstra opplæring i lesing, skriving 

og regning. 

 

Tilpasset opplæring 

Læringsstiler, læringsstrategier, kurs, organisatoriske tiltak og kartlegging – 

virkemidler for læring. 

Et av de overordnede målene i Kunnskapsløftet er at skolen skal tilstrebe å gi best mulig tilpasset 

opplæring til den enkelte elev. Tilpasset opplæring er ikke ett mål, men et virkemiddel for læring. Alle 

elever skal i arbeid med fagene møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg mot. 

Elevene får arbeidsplaner og ukeplaner hvor det kan være ulike tilpasninger både i mengde arbeid og 

vanskelighetsgrad.  

Vi gjennomfører også andre organisatoriske tiltak for å tilpasse best mulig. Dette kan være ulike 

gruppedelinger i fag over perioder, stasjonsundervisning i klassen og ulike kurs på tvers av grupper 

og trinn. Dette er kjernen i skolens trinnorganisering. 

Kurs i de ulike grunnleggende ferdigheter samt engelsk gjennomføres – for de elevene som vi ser har 

behov – på mellomtrinnet. Tidlig innsats er virkemidlet for 1. – 4. trinn. 

For å kartlegge, og finne ut hvor den enkelte elev står, gjennomfører vi kartleggingsprøver i norsk og 

matematikk. Her bruker vi de obligatoriske kartleggingsprøvene fra Utdanningsdirektoratet (gjelder 

1. – 4. trinn), nasjonale prøver for 5. trinn samt kartleggingsprøver skolen velger selv. Resultater fra 

disse prøvene hjelper oss til å tilpasse opplæringen for elevene og sette gode mål for veien videre.  

Alle trinnene har nå lært seg ulike Læringsstrategier. Hvert år skal de lære en ny læringsstrategi. I 7. 

klasse skal de lære seg å velge fra  ”verktøykassa”; med utgangspunkt i oppgaven de skal løse. Målet 

er at elevene ved Vang skole skal få med seg noen verktøy som kan hjelpe dem med egen læring. 

Gjennom bevisst arbeid med Læringsstrategier, vil elevene forhåpentligvis bli flinkere til  ”Å lære seg 

å lære”. I tillegg arbeider vi med å lære elevene å vurdere eget arbeid, og å vurdere opp mot målene i 

læreplanen. 

 

Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) 

PP-tjenesten holder til i Rådhuset, Osloveien 1, HØNEFOSS Tlf: 32 11 79 12 

Enhetsleder for spesialpedagogiske tiltak er Åge Svarstad. 

Vår PP-rådgiver er Eli Gjerdalen Tangen. 

All bestilling av logopedtjenester skal gå gjennom skolen og PPT. 

PPT er et hjelpeapparat for barnehager, skoler og foreldre. Den består av pedagoger og psykologer. 

Arbeidsoppgavene kan stort sett deles inn på følgende måte: 
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1. Rådgivning og utredning av lærevansker til barn og ungdom, foreldre/foresatte og lærere 

om problemer som for eksempel: lese og skrivevansker, språkvansker, mobbing og 

adferd. 

2. Henvisning til andre instanser f.eks. kompetansesentre. 

3. Forebyggende arbeid ved for eksempel kurs – og foredragsvirksomhet 
 

Tjenesten har ansvar for alle barn i grunnskolealder (6-16), ungdom og voksne som får opplæring 

etter grunnskoleloven eller på grunnskolens område. Tjenesten har også ansvar for førskolebarn (0 – 

6) med forskjellige funksjonshemminger. 

De fleste henvendelser til kontoret kommer fra lærere i samråd med foreldre eller direkte fra 

foreldre. 

 

Fritak fra faget Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) 

Regler for fritak fra deler av faget gjelder fortsatt, opplæringsloven § 2-3a (se under), og foreldrene 

må gjøres kjent med dette. For å få fritak fra deler av faget, må skolen få skriftlig melding om dette.  

§ 2-3a.Fritakfråaktivitetar m.m. i opplæringa 

Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre 
retten til likeverdig opplæring.  

Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte 
skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller 
tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller 
krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.  

Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. 
Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter 
reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.  

Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa 
opplæring innanfor læreplanen.  

Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og 
om innhaldet i opplæringa.  

Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.1 

Føyd til med lov 17 juni 2005 nr. 106 (i kraft 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 661), endra med lov 27 juni 2008 nr. 
70 (i kraft 1 aug 2008, etter res. 27 juni 2008 nr. 724).  
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PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID 
 
«Alt utviklingsarbeid og kompetanseutvikling 

 er en prosess.Det er viktig å holde fokus over 

 tid for å få effekt av utviklingsarbeidet. Gjennom 

 systematisk arbeid på den enkelte skole vil det bli  

drevet utviklingsarbeid ut fa de oppsatte områdene». 
 

 

SATSINGSOMRÅDE 2018/19 

- På Vang skole og i Ringeriksskolen 

 
Vi fortsetter det gode arbeidet med Språkløyper – ref fjorårets oppstart. I tillegg til innføring 

av chromebook som digitalt verktøy for alle elever, starter vi arbeidet med fagfornyelsen i 

utvalgte fag (regional kompetanseutvikling). 

Det vil være nettverkssamlinger både for Språkløyper og IKT -  for de som har ansvar for 

framdrift i utviklingsarbeidet på skolen. 

 

FRAMDRIFTSPLAN SKOLEUTVIKLING 
Skoleår Planlegging Utprøving og 

evaluering 

Drift et år Del av skolens 

virksomhet 
2015/16 - Grunnleggende 

ferdigheter i regning. 

-Plan for engelsk. 

- Sosioemosjonelle 

vansker 

Vurdering for 

læring – 

egenvurdering 

Skole- hjem 

samarbeid. 

Vurdering for 

læring - 

Egenvurdering. 

Prosjekt- jfr. 

Handlingsplanen 

Læringsmiljø: 

Klasseledelse 

Relasjonsbygging 

J.fr, 

Handlingsplanen 
2016/17 -Videreføre arbeidet med 

regning, lesing og 

engelsk. 

-digitale ferdigheter 

Grunnleggende 

ferdigheter i 

regning. 

-Plan for engelsk. 

- 

Sosioemosjonelle 

vansker 

Vurdering for 

læring – 

egenvurdering 

Skole- hjem 

samarbeid. 

Vurdering for 

læring -

Egenvurdering. 

Prosjekt- jfr. 

Handlingsplanen 

2017/18 Språkløyper 

 

Digital kompetanse 

-Videreføre 

arbeidet med 

regning, lesing 

og engelsk. 

-digitale 

ferdigheter 

Grunnleggende 

ferdigheter i 

regning. 

-Plan for engelsk. 

- 

Sosioemosjonelle 

vansker 

Vurdering for 

læring – 

egenvurdering 

Skole- hjem 

samarbeid. 

2018/19 Språkløyper/Fagfornyelse 

 

Digital kompetanse; 

innføring av 

chromebooks for elevene 

på alle trinn 

Språkløyper 

 

Digital 

kompetanse 

 

-Videreføre 

arbeidet med 

regning, lesing 

og engelsk. 

-digitale 

ferdigheter 

Grunnleggende 

ferdigheter i 

regning. 

-Plan for engelsk. 

- 

Sosioemosjonelle 

vansker 

August 18 

 Vang skole



 

 
Side 24 

 
  

 

Trivsel i Ringeriksskolen / Regler og rutiner / Sikkerhet 

 

Ordensregler for Vang skole 

1. Jeg har ansvar for å møte til fastsatt tid. 

2. Jeg forstyrrer ikke andre i arbeidet deres, alle har krav på arbeidsro. 

3. Jeg tar med meg andre i leken, og ødelegger ikke leken for de andre. 

4. Jeg har ansvar for å holde det ryddig på skolen. (Eks. bruke søppelkassene, bruke innesko, 

henge opp klærne i garderoben o.l.). 

5. Jeg tar vare på skolens utstyr og bygninger.  

6. Jeg har mobiltelefonen avslått og i mobilhotellet i skoletiden. 

7. Jeg følger skolens regler om bruk av data og Internett. 

8. Jeg kaster kun snøball på oppsatt blink. 

9. Jeg tar med meg privat utstyr på eget ansvar. 

10. Jeg røyker ikke, eller bruker andre rusmidler på skolens område. 

11. Mobbing er ikke tillatt. 

12. Det er ikke tillatt å ha med våpen, kniver eller andre farlige gjenstander. 

Konsekvenser: 

Dersom du ikke klarer å følge disse reglene, vil det reageres på en eller flere av følgende måter: 

 muntlig påtale 

 melding med hjem 

 innkalling av foreldre/foresatte til et møte 

 overføring fra klassen til en annen aktivitet eller tilsyn 

 utvisning fra timen  

 utvisning resten av skoledagen (§2 -10 i opplæringsloven). Rektor foretar utvisningen etter å 

ha samrådd seg med dine lærere og underrettet dine foresatte. 

 inndragelse av mobiltelefonen for resten av dagen 

 miste brukernavn og passord i en avtalt periode 

 beslaglegge ulovlige gjenstander 

 erstatning av ødelagt utstyr med inntil kr. 5000,- 

 

Før disiplinære tiltak settes i verk, vil du få gjøre rede for ditt syn. 

Ordensreglene gjennomgås med elevene når nytt skoleår begynner, og vi har alle ansvar for at disse 

reglene blir overholdt. 

Vang skole august 2018, (revideres 2018.) 

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen» - handlingsplan 2017-21 

Handlingsplan utformet i bred prosess med elever, ansatte, foreldre, tillitsvalgte, skoleledere og 

politikere. Hovedfokuset er å gi elever en kompetanse og en danning så de er rustet til det 

samfunnet de møter. 

Mitt valg 

“Mitt valg “ er et undervisningsopplegg for arbeid med klassemiljø, sosial trening og trening i å ta 

egne valg. Dette støttes av Lions Club, og Vang skole har fra høsten 2011 brukt dette opplegget for 

alle trinn.  Det er også laget egne foreldrehefter som alle førsteklasseforeldre får utdelt i høst. 
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Trivsel i Ringeriksskolen 

Dette er en plan som er laget for å sikre elevene i Ringeriksskolen et godt psykososialt miljø 
Elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt for 
krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på 
skolen, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal det reageres umiddelbart og 
iverksettes tiltak. 
Denne planen er revidert  i tråd med endringene §9A i Opplæringsloven. Kort oppsummert handler 
endringen om at skolen har en økt aktivitetsplikt dersom elever/foreldre opplever/melder fra om 
mobbing. Skolen skal utarbeide en aktivitetsplan med konkrete tiltak – innen fem virkedager fra 
innmeldt sak. Foreldre har ankemulighet direkte til Fylkesmannen – dersom de ikke er enige i 
aktivitetsplanen eller skolen ikke utarbeider plan innen fristen. Foreldre skal alltid melde skolen først 
– ikke Fylkesmannen først. 
 
Trivsel i Ringeriksskolen inneholder: 

 forebyggingstiltak som reduserer risikoen for krenkende ord og handlinger 

 rutiner for å avdekke om elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger 

 tiltak og rutiner for problemløsning i volds- og mobbesaker 

 skolens systematiske arbeid for å sikre godt psykososialt læringsmiljø 
 

Vang skole gjennomfører også hvert år en trivselsundersøkelse i november. Hensikten med 
undersøkelsen er å få en tilbakemelding fra elevene om hvordan de trives og har det på skolen. 
Samtidig ønsker vi å avdekke om det er elever som blir plaget og ikke har det så greit på skolen.  

Nettvett / Bruk av skolens Chromebooks 

Følgende avtale inngås med alle elever/foresatte hver høst: 

 Det skal ikke søkes frem, skrives ut eller settes bokmerker (favoritter) på sider med innhold av 

pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter av noe slag.  

 Det skal ikke produseres og legges ut på Internett sider av ovennevnte karakter.  

 Det skal ikke legges ut propagandisk materiell for særinteresser.  

 Det skal ikke sendes anonym e-post og man skal ikke skjelle ut eller fornærme mottaker.  

 Det skal ikke sendes innlegg som er injurierende eller usaklig i diskusjonsgrupper eller 

innlegg der man fornærmer mottaker.  

 Det skal ikke bestilles varer av noe slag via Internett.  

 Det skal ikke lastes ned programvare fra Internett på skolens datamaskiner med mindre det 

inngår i undervisningen.  

 Det skal ikke slettes programvare på skolens datamaskiner med mindre det inngår i 

undervisningen.  

 

Viser for øvrig til utlevert og signert kontrakt for bruk av skolens Chromebooks. 

 

Svømmeundervisning 

Lærere som har svømme-/badeundervisning eller lignende aktiviteter for elever, er godkjent for 

dette etter å ha gjennomført og bestått livredningskurs. Denne opplæringen gjennomføres på 

Ringeriksbadet hvert år. 

Svømmeopplæringen gjennomføres for 3., 4. og 6. trinn. Alle trinn skal ha sin opplæring i 

Ringeriksbadet. Det blir instruksjon av egen instruktør fra Ringeriksbadet.  
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Leirskole 

Skoleåret 2005/06 ble det bestemt at elevene på Vang skole skulle benytte Kystleirskolen som 

leirskoletilbud. Fra og med høsten 2009 har vi benyttet denne flotte leirskolen som ligger vakkert til 

ved Risøya utenfor Tvedestrand. Elevene drar mandag morgen og er tilbake fredag 

ettermiddag/kveld. Livet i sjøen og ved kysten er naturligvis tema; med seiling, fisking og bading som 

populære aktiviteter. 

Staten dekker utgifter til leirskoleundervisningen.  Selve leirskoleoppholdet koster kr 2240,- pr elev 

(2017-pris). I tillegg kommer utgifter til buss. Vi har beregnet at kostnaden pr elev blir ca. 2800,-. 

Kommunen dekker- pr i dag – kr 1000,- av denne summen. Resten må finansieres av frivillige gaver, 

dugnader og andre midler elever /foreldre kan skaffe til veie.  

Det vises til egne rutiner FAU har utarbeidet i forbindelse med Leirskole og klassekasser. Se under: 
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FAU Vang Skole 

Retningslinjer for klassekasse og leirskolesparing 

Generelt 

For at barna på skolen skal gis anledning til å delta på aktiviteter utover ordinær finansiert 

undervisning innebærer dette at foreldrene må bidra noe. Skolen (/kommunen) har ikke økonomi til 

å dekke alle utgifter til leirskole, ekskursjoner, materiell, oppmerksomheter m.v. Det kan ikke kreves 

at foresatte eller elever skal dekke utgifter ifm. grunnskoleopplæringen. Således er dette en 

henstilling til foresatte om å bidra til finansiering. Til formålet nyttes hhv. konto for klassekasse og 

konto for leirskolesparing. Klassekasser og leirskolesparing er innarbeidet og velprøvd praksis ved 

skolen. Generelle gjeldende kriterier for kontoene: 

 Innbetaling/sparing er å anse som gaver, og skal være frivillig. 

 Gaver skal gis uten krav om motytelser fra skolen 

 Innbetalinger er anonyme, og skal ikke registreres på den enkelte innbetaler/elev. 

 Oppspart beløp skal fordeles trinnet som helhet.  

 Trinnets foreldre samlet til foreldremøte, disponerer midlene. Foreldremøtet gir nødvendige 
fullmakter til disponering av kontoer. Normalt gis dette til foreldrekontaktene. 

 Aktiviteter som foreldrene styrer/leder (utenom skoledagen) har trinnet v/foreldrene full 
råderett over. 

 

Klassekasse 

Klassekassens formål er å ha midler til (ufinansierte) felles/sosiale tiltak på trinnet (/klassen) og 

oppmerksomheter til enkeltpersoner ved ulike anledninger. Tiltak kan være aktiviteter i skoletiden, 

reisekostnader, bevertning, småmateriell mv. Føringer/anbefalinger: 

 Opprett separat klassekassekonto, i 1. trinn. – Krav om at 2 personer følger opp konto. 

 Klassekassekontoen disponeres normalt av foreldrekontaktene.  

 Anbefalt sparing kr 100 pr halvår.  

 Ved endt skoleår overføres overskytende på klassekassekonto, utover lite beløp (f.eks kr 500), til 
leirskolekonto.  

 Trinnets foreldre kan gi midler til fellesformål sammen med foreldrene i en/flere andre trinn. 

 Bidrag gitt til klassestyrer og/eller skolen står de fritt til å disponere til beste for trinnet. 
 

Leirskolesparing  

Leirskolekontoens formål er å fullfinansiere leirskole i 7.trinn. Leirskoleopphold bestilles av skolens 

ledelse, se skriv ”Rutiner vedr finansiering av leirskoleopphold Vang skole”, av 1. okt 2010. 

Fullfinansiert leirskole m/transport anslås i 2017 til å koste ca kr 2800 pr elev (eks lommepenger). 

Føringer: 

 Opprett separat konto for leirskolesparing i 2. trinn. – Krav om at 2 personer følger opp konto.  

 Kontoen forbeholdes leirskolefinansiering, og disponeres normalt av klassekontaktene. 

 Dugnader for å skaffe inntekter til leirskolesparing, skal være frivillig. Foreldrene kan ikke regne 
med å bruke skoletid, eller skolens ressurser til slike tiltak. 
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 Evt. overskudd når leirskoleoppholdet er dekket i 7. trinn, skal ikke tilbakebetales. Overskudd 
tilgodeses trinnet, for andre felles formål i 7. trinn, evt. deles ut som lommepenger før avreise 
leirskolen, eller overføres trinnet ved overgang til ungdomsskolen.  

  

Tips til andre kilder for leirskolefinansiering (- vær kreativ og kom opp med forslag på eget trinn!): 

 Underholdningskveld for familien med inngangsbilletter 

 Salg av pølser, lapskaus, kaffe og kaker på trinnets sammenkomster. Loddsalg og salg av ting 
elevene har laget på klassearrangementer 

 6.trinn får inntektene fra Kafeen på  ”Åpen dag” på skolen 
 

 

FAU ved Vang skole håper disse retningslinjene kan være til hjelp for foreldre i alle trinn, og for nye 

som kommer til skolen. 
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Skader og uhell 

Når noen skader seg 

Det hender at noen er uheldig og skader seg når de er på skolen.  Vi er raske til å sende elever en tur 

på sykehuset, når det er skader vi ikke selv kan ta hånd om. Måten vi gjør dette på er følgende: 

Foreldre/foresatte kontaktes slik at dere kan ta barnet til sjekk hos lege, tannlege eller sykehus. 

Grunnen til at foreldre/foresatte alltid kontaktes, er at barnet ofte er redd og/eller har smerter, da er 

det godt å ha mor eller far i nærheten. Dessuten er foreldrene de beste til å vurdere sine egne barn.  

Får vi ikke tak i noen av barnets nærmeste, er det en av skolens personale som følger barnet.  Men 

det hender at noen får mer vondt når de kommer hjem og dere finner det best å kontakte lege.  Da 

vil vi be om at dere passer på noen enkle regler: 

1. Ta kontakt med den legen dere bruker til vanlig for å komme til undersøkelser. Hvis ikke 

denne har mulighet til å ta imot, prøv andre leger. 

2. Gi beskjed om at det er en skoleskade.  Som regel må dere legge ut egenandelen, men den 

får dere tilbake på NAV ved fremvisning av kvittering og skademeldingskopien. Skolen fyller 

ut et skademeldingsskjema som går til NAV og Ringerike kommune HR. I de tilfellene det er 

påkrevd sendes det også til forsikringsselskapet  

3. Etter kl. 16.00 kan dere ta kontakt med den vanlige legevakten på telefon 116117. 

 

 

Ulykkesforsikring (Ringerike kommunes forsikringsordninger og 

erstatningsansvar) 

 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Oppvekst og kultur 

 

 

Informasjon om skader i barnehage-/skoletiden 
 
I Ringerike kommune er alle barnehagebarn og grunnskoleelever forsikret gjennom kommunes 
forsikring. Barnehagebarn og grunnskoleelever som er forsikret, har krav på erstatning ved 
ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall. 
 
Forsikringen er tilpasset de krav som stilles i forskriftene til opplæringsloven. Forsikringssum ved 
medisinsk invaliditet må minst utgjøre 5 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). 

  

Forsikringen omfatter skader som inntreffer: 
 innenfor barnehagen/skolens område og naturlige nærområde i ordinær barnehage-/skoletid  
 under deltakelse i undervisning, lek, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser med mer som 

foregår under barnehagens/skolens/FAUs ledelse, herunder Operasjon dagsverk  
 under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur og lignende, og hvor lærer deltar  
 på direkte vei til og fra barnehagen/skolen og hjemmet  
 under opphold i SFO  
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 under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen 
gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid, og på direkte vei mellom hjemmet og 
arbeidsstedet  

 under alle aktiviteter for barn i kommunens regi 

Forsikringen gir utbetaling ved: 
 Varig medisinsk invaliditet (ménerstatning)  
 Behandlingsutgifter ved ulykkesskade  
 Dødsfall  

 
Erstatning beregnes etter grad av medisinsk invaliditet.  
  

Hvis et barnehagebarn/grunnskoleelev blir skadet i barnehage-/skoletiden/, fyller barnehagen/skolen ut 

skademeldingsskjema, som sendes NAV og Ringerike kommune HR.  

I de tilfellene det er påkrevd sendes det også til forsikringsselskapet. 

  
For øvrig henvises det til Forskrift til Opplæringsloven - Kapittel 8. 
 

 

 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Oppvekst og kultur 

 

Hvem har ansvaret når barnas eiendeler ødelegges i                        

barnehage-/skoletiden? 

Barn får av og til ødelagt eiendeler mens de er i barnehagen eller på skolen. Briller har vist seg å være 

spesielt utsatt, i tillegg til bl.a. yttertøy. 

Kommunens ansvar 

For at kommunen skal kunne i legges ansvar, må barnehagen/skolen ha opptrådt klanderverdig. Det 

er derfor svært få tilfeller hvor kommunen må erstatte skader på barnas eiendeler. 

Årsakene til at noe blir ødelagt, kan være forskjellige. Barnet selv kan være uheldig eller opptre 

uvørent, slik at eiendeler blir ødelagt, og det kan være andre barn som på en eller annen måte er 

innblandet i det som skjer. 

Uhell 

Skader som oppstår ved uhell eller gjennom at barnet selv opptrer uvørent, må dekkes av barnet selv 

og dets foreldre. Dette gjelder også hvor andre barn er involvert i uhellet. 

Uforsvarlig opptreden 

I tilfeller hvor et eller flere andre barn er innblandet i at eiendeler blir ødelagt, og disse har forårsaket 

skaden gjennom uforsvarlig opptreden, er disse ansvarlige for å erstatte skaden. Det kan her være 
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snakk om bevisst ødeleggelse eller situasjoner hvor den/de andre på annen måte kan klandres for 

det som skjedde. Vurderinger av hva som er uforsvarlig opptreden vil avhenge av situasjonen og 

barnets alder og modenhet. 

 

Foreldrenes ansvar 

I tilfeller hvor et annet barn må anses ansvarlig for skaden, er foreldrene til dette barnet ansvarlige 

for å dekke inntil kr. 5.000,-, jf. Skadeerstatningsloven § 1-2, i tillegg til at barnet også kan holdes 

ansvarlig. Spørsmålet om å få erstattet skaden er i slike tilfeller et privatrettslig forhold mellom de 

involverte barna og deres foreldre. Dersom barna/foreldrene ikke blir enige om erstatning, kan saken 

bringes inn for Konfliktrådet eller for det sivile rettssystemet. Barnehagen/skolen vil ikke kunne 

trekkes inn om part i slike tvister. 

Ulykkesforsikring 

Alle barnehage- og skolebarn i kommunen er ulykkesforsikret i barnehage-/skoletiden gjennom 

kommunens forsikringsordning. Denne forsikringen dekker kun ulykkesskader på barnet selv.  

Forsikring av eiendeler tilhørende barnehage-/skolebarn 

Kommunen (herunder barnehagen/skolen) dekker ødelagte eiendeler som er skadet ved en 

erstatningsmessig brann, vann eller innbruddskade ved barnehagen/skolen med inntil kr. 50.000,- pr. 

barn/elev. Kommunen har ingen forsikringsordning som dekker ødelagte eiendeler som ikke er 

rammet av forannevnte skadetilfeller.  

 

Helsetjenester 

Skolehelsetjenesten 

Formål for skolehelsetjenesten 

 Arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom skade eller lyte. 

 Samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse 

de helsemessige problemer som spesielt knytter seg til elevens situasjon. 

 

Skolehelsetjenesten 2018-19 

Funksjon Navn Tilgjengelig Telefonnummer 

Helsesøster Odveig V. Lauritzen Hele uka 408 04 242 

Skolelege Astrid Marie Eikeland  32 17 94 90 

Fysioterapeut Malin Vik 

 

Etter avtale 

 

90243749/41621948 

Ergoterapeut Sunniva Finnerud Etter avtale 47750540 
 

Odveig helsesøster har kontor i samme område som administrasjonen på Vang skole. Skolelegen har 

kontor på Haug Helsestasjon. 
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Vaksiner i barneskolen 

 2. trinn: Tetravac (stivkrampe, polio, difteri og kikhoste) 

 6. trinn: MMR (meslinger, kusma og røde hunder) 

 7. trinn: HPV (humant papillomavirus) for jenter og gutter 

 

 

Medisiner 

Skolen har ikke anledning til å dele ut noen form for medisiner, og har heller ikke medikamenter 

tilgjengelig.  Dersom elever har tidvise eller permanente behov for medikasjon, kan foreldrene 

delegere medisin/medisinering til, for eksempel, helsesøster, lærer eller annen voksen person ved 

skolen. Det er egne skjemaer i «Miljørettet helsevern» som må fylles ut hvis skolepersonell skal 

håndtere medisin, ansvar foresatte. 

Fagteam 

Er et samarbeidsforum mellom skole, barnevern, PPT og helsesøster. Formålet er å nå barn som 

trenger hjelp så tidlig som mulig – i samarbeid med foresatte.  

Skoletannlegen 

Vang skole er knyttet til tannhelsetjenesten i Buskerud, ved distriktstannklinikken. 

Hønefoss tannklinikk, Klinikkveien 2, Hønefoss, tlf 32 17 17 90 

Barn og unge har fri tannpleie t.o.m. det året de fyller 18 år. Det foretas regelmessig innkalling fra 3 

års alder, - og senere uavhengig av skoleåret.  

Det er viktig at barna møter til avtalt time. Tannregulering dekkes ikke av fylkeskommunen, men 

trygdekontoret yter en viss støtte etter hvor nødvendig behandlingen er. 

Barn som går til privat tannlege, men likevel ønsker å beholde sin rett til fri behandling, må til 

kontroll, eventuell behandling, hos distriktstannlegen sammen med sitt årskull. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 

For å komme i kontakt med BUP, kan man få henvisning gjennom fastlege. 
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Taushetsplikt 

 

Alle som arbeider i skolen har taushetsplikt om det de får vite om personlige forhold i forbindelse 

med arbeidet. (Paragraf 13 i Forvaltningsloven) 

Taushetsplikten gjelder også for foreldre som er valgt til foreldrekontakter eller til foreldreråd og 

samarbeidsutvalg.  

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger kan utveksles internt. 

 

Egne notater 

(for eksempel brukernavn og passord, telefonnumre, e-postadresser) 
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