
 

 

 

 

 

 
 

 

September 2019 
 

Visjonen vår: 

” Inn i framtida  -  med farger på vingene” 

gjennom trygghet, respekt, mestring og glede!” 

 

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR – elever og foreldre – nye og gamle!! 

Uke 35 + helg Vi vil ha det lusefritt på Vang! 
Sjekk alle hoder…. 
 

Fredager i september 3.trinn har svømmeopplæring i Ringeriksbadet. 
September  Konferansetimer gjennomføres på alle trinn.  

Innkalling kommer fra kontaktlærer. 
September Foreldremøter  

1. trinn: Onsdag 11.09.19 
2. trinn: Mandag 02.09.19 
3. trinn: Tirsdag 10.09.19 
4. trinn: Mandag 09.09.19 
5. trinn: Torsdag 05.09.19 
6. trinn: Onsdag 18.09.19 
7. trinn: Tirsdag 17.09.19 

Uke 36 7. trinn drar på leirskole: KYSTLEIRSKOLEN 

Tirsdag 3. september  SU (Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg) 

Torsdag 5. september Skolefotografering 

Fredag 6. september  BlimE-dansen kl.12.00  

Uke 36-39 Nasjonale prøver 5.trinn; se trinnets plan 

Mandag 16.september Skolefotografering 7.trinn 

Mandag 23. og tirsdag 
24.september 

Den kulturelle skolesekken, Visuell kunst: «In real life» for 2. 4 og 6.trinn 

Onsdag 25. september  Fau-møte (Foreldrenes Arbeidsutvalg) 

 Idrettsdag 1. – 4. trinn 

 Den kulturelle skolesekken: 6. trinn: «Sult og overflod i Jernalderen» (rollespill, 
Veien Kulturminnepark) 

  

VANGPOSTEN 

 

Vang skole



LITT INFO: 
Vi ønsker nye elever og ansatte velkommen til nytt skoleår på Vang  
skole. 
Nye ansatte: Oda Skistad Strømsodd, Caroline Røbech Amundsen, 
Kine Orsten Flaglien og Julie Bach-Øren (lærling). 
 

ÅPNINGSTID PÅ SFO: SFO har åpent til kl. 16.45 
 

TILLATELSESSKJEMAER: 
Husk å returnere disse skjemaene i underskrevet stand snarest – dersom de 
ikke er returnert allerede. 
 

SKOLEMELK: Skolemelk bestilles på www.skolelyst.no 
 

FYSISK AKTIVITET: 
5., 6. og 7. trinn får fysisk aktivitet i uka i tillegg til kroppsøving. 
Hensikten med dette er å legge rette for en mer variert og aktiv 
skoledag for elevene. Noe som igjen har positiv effekt for både fysisk 
og psykisk helse, for læringsmiljø og læringsubytte. 
 

SKOLEFOTOGRAFERING: 
Det vil bli portrettfotografering på 1.og 7. trinn. Elevene på disse 
trinnene vil få tilbud om å kjøpe portretter. Det er selvsagt frivillig 
om man vil kjøpe bilder eller ikke.  
I tillegg vil de ta bilder av alle grupper + personalet og lage en 
skolekatalog til salgs for foresatte. 
 

INNESKO/SKIFTETØY/MERKING AV TØY: 
Alle elever skal ha innesko på Vang skole. 
Husk skiftetøy i garderoben. Merk ungenes tøy og fottøy. Sjekk også 
at ungene har med seg egne klær hjem.  
Klær vi ikke vet hvem eier blir midlertidig samlet i en «glemmekasse» 
(1. – 3. trinn) i garderoben, samt i eget glemmeskap (i 
vaktmestergangen) for trinnene fra 4. – 7. Sjekk disse – alt. Snakk 
med kontaktlærer hvis dere savner noe.  
 

LEKSETILSYN: 
Elevene på 2. trinn får tilbud på tirsdager og elevene på 3. og 4. trinn 
på tirsdager og onsdager. Dette starter etter høstferien.  
Elever på 5.-7.trinn får tilbud på mandager etter avtale med 
kontaktlærer. 
 

VIKTIG!!! DERSOM ADRESSENDRING/NYTT TLF.NR: 
 

Gå inn på Ringerike kommunes hjemmeside 

 Skole og utdanning 

 Skoleportal 

 Foresatt IST skole 

 Logg inn 
Her ligger også video om hvordan endre dine opplysninger. Dersom 
dine opplysninger ikke er riktige, risikerer man å ikke få viktig info fra 
skolen.  
 

BOKBIND/ BØKER: 
Husk å sette på bokbind på alle flergangsbøker (bøker som ikke 
skrives i). Det er også lurt å ha bokbind på arbeids- / kladdebøker.  
Bøker som ødelegges/mistes – må erstattes – jfr. skolens infobrosjyre. 
 

CHROMEBOOK 
Alle elever får utlevert hver sin chromebook. Denne må dere ta godt 
vare på. Se for øvrig egen info/avtale mht erstatningsansvar – utlevert 
av kontaktlærere. 
 

SKYSS: 
Elevene som har krav på skolebuss får elektroniske busskort. 
Kriterier for å få busskort: 

 Farlig skolevei.      

 1.trinn: 2 km 

 2.-7.trinn: 4 km 

 Ta kontakt med Linda dersom dere har spørsmål vedr. skyss. 

Ta  

 
SKOLEVEI – SYKLING – TRAFIKKSITUASJON GENERELT: 
Vi minner om at elevene som sykler viser respekt for andre på 
skoleveien.  Husk hjelm. Vi anbefaler at elevene kan sykle til 
skolen fra og med våren i 4.klasse: Etter gjennomførte 
sykkeldager/prøve. Jfr. Trygg Trafikk sin anbefaling. 
 

Vi har delt parkeringsplass mellom barnehage og skole. Et fortau 
gjør det trygt for elevene å gå fra gangveien – over 
parkeringsplassen og inn på skoleområdet. Kirkevangen er en 
grei parkeringsplass/avslippsplass. Parkeringsplassen foran 
skolen prioriteres 1. trinnsforeldre. 
Dersom barna må kjøres til skolen, ber vi dere foreldre om å 
enten slippe dem av i rundkjøringen utenfor hovedinngangen, 
eller slippe dem av på Kirkevangen / utenfor butikken. 
 

 
VANGMOBIL (IST-kommunikasjon) 
- Send beskjed før kl 0800  
- Send melding når barnet ditt er sykt (før kl 0800) 
- Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen 
- Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser. 
 
Slik sender du Vangmobilmelding: 
 

Punkt 1: Begynn sms med å skrive: 

VANGKLASSE(mellomrom)MELDINGEN  
 

eks: VANG2 Erik skal til tannlegen kl.11.00 i dag. Hilsen Ingun 

eks: VANG6 Unni er syk i dag. Hilsen Vibeke  
 

Dere skal ikke ha mellomrom mellom VANG og klassetrinn, men 

mellom klassetrinn og meldingen du skal skrive.  
 

Punkt 2: 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. 
 

 

Ha en fin september-måned! 

Hilsen Vang skole v/rektor og avdelingsledere 
 

www.ringerike.kommune.no/vang-skole/ 
 

 

 

http://www.ringerike.kommune.no/vang-skole/

