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VI ØNSKER ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR! 

Vi vil jobbe for at elevene får et skoleår fylt av mye lærdom og gode opplevelser. For å 

få til dette er vi helt avhengige av et godt samarbeid med foresatte. Vi håper dere vil 

ha glede av vår informasjonskalender.  

Ved skolestart er det 518 elever ved skolen og ca. 170 barn er tilknyttet SFO. 

 

Skolens kontor: 32 75 53 00 

 

ANSATTE SKOLEÅRET 2019/2020 
 

Ledelsen:  

Rektor:     Øyvind L. Hansen     

Fagleder 1.-2. trinn   Anne Lise Holth     

Fagleder 3.-4. trinn:    Unni Fossum Eriksen     

Fagleder 5.-7. trinn:   Anne-Lise Bollerud     

   

Sekretær:    Karoline Hobbelstad     

 

 

Kontaktlærere: 

 

1.trinn  Tove Jamtvedt 

Sandra H. Finsrud  

Marit Østbø 

Victoria Kjennerud  

 

 

2.trinn           Siv Iren Moe 

Marthe Melcher 

Berna Cinar 

Stine Johansen 

   

   

3. trinn          Jon Carlsen  

Britt Mari Hunslund  

David Søderlind Eriksen 

 

   

 

4.trinn  Liv Helen Kløvstad 

  Siri Asmyhr 

Henny Andersen  

 

 

 



5. trinn: Siw Haugen  

Karoline Bergh  

Sondre Kraglund 

 

 

 

6. trinn: Line Jacobsen  

Solveig Johannessen  

  Camilla Bruknapp 

 

     

           

7. trinn: Stina Hamborg 

  Silje Kaasa 

  Henriette Benedicte Kjær Hansen 

   

   

  

 

Timelærere:    

  Hans Bernhard Sollie 

  Cicilie Mette-Lund 

  Bente Sletaker Kværnes 

  Trine Otilie Silion 

  Tone Flesaker Christiansen 

  Gjermund Glittfjell 

  Kari G Moen 

  Mattis Saghaug  

  Turid Kolden 

  Synnøve Hoff Fjeldstad 

  Lars Erik Bjørge 

  Nina Evensen Reed 

  Hege Asbjørnhus  

  Beate Jørgensen (fra oktober) 

   

   

 

SFO-leder: Ingunn Fjeld  

 

Assistenter og fagarbeidere skole/SFO:  

  Anne Gro Glomstad  

  Marianne Sandberg 

  Laila Suren 

  Kari Engebretsen 

  Rigmor Spydslaug 



  Camilla Stormoen 

  Hege Gulliksen 

  Ove Westerhus 

  Basray Safi 

  Gilbert Kiloha   

  Linda Burud Olaussen 

  Mona Nilsen 

Galina Petrovna Johansen 

Ida Solem Larsson 

Anne Nygård 

Ann Beathe Nymoen Kvaase 

  Stig Velsvik Larsen 

  Trine Ottosen 

  Eivind Warlo 

  Lene Svåsand 

Lars Olav Nævra Dalen  

 

 

   

Andre ansatte: 

Koordinator for tilpasset opplæring: Kari G Moen    

Helsesykepleier: Renee Bendiksen Askim     40 80 64 48 

Vaktmester: Odd Magnus Hegge       

Vaktmesterassistent: Tore Hoen       

Skolens telefonnummer:       32 75 53 00 

SFO-basen         46 93 21 72  

SFO Falkbanen         48 18 31 28  

       

 

 

 

STATUS SFO OG BRAKKER 
Som dere vet er det vedtatt oppsett av et nytt modulbygg for 1.trinn. Den eksisterende 

brakka skal rives, men prosessen med anskaffelse tar lengre tid enn antatt. Arbeidene 

er derfor utsatt. Vi forventer ikke å ha et nytt bygg klart før tidligst 01.01.20.  

Inntil da skal 1.klassingene være på Basen slik de er nå. 1b og 1d skal ha 

klasserom i 2.etasje. 1a og 1c skal være i kjelleren på skolen. Det nye bygget skal 

romme fire klasserom og oppholdsrom i sambruk mellom skole og SFO. 

Eventuell flytting av klasser vil heller ikke skje i høst. 

 

SKOOLER 
Skolen bruker læringsplattformen Skooler i det pedagogiske arbeidet. Her vil dere 

finne ukeplan og fravær. Alt fravær meldes via denne tjenesten.  

 



BEHANDLING AV LÆREBØKER 
Elevenes lærebøker er kostbare. Det er svært viktig at elevene behandler bøkene 

forsiktig. Vi krever at det er bokbind på alle flergangsbøker gjennom hele skoleåret 

(ikke selvklebende). Det er hjemmets ansvar å sørge for dette. Eleven skriver navnet 

sitt i flergangsbøkene. Etter skoleåret vurderes bøkene av læreren. Dersom boka er 

delvis eller helt ødelagt av vann eller lignende, riving, rabling o.l. vil skolen kreve boka 

delvis eller helt erstattet.  

 

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT LÆRINGSMILJØ 
Skolen har utarbeidet en egen handlingsplan. Kontaktlærerne gjennomgår 

handlingsplanen med elevene hver høst. Dere finner den på skolens hjemmeside. Skolens 

ledelse har ansvaret for at planen følges opp.  

 

FAU 
Alle grunnskoler har et arbeidsutvalg for foreldre. FAU’s rolle er i første rekke 

rådgivende i forhold til skolens drift, og rektor informerer FAU om skolens arbeid og 

utvikling gjennom skoleåret. FAU avholder årsmøte i oktober hvert skoleår.  

 

SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG 

Ved hver grunnskole er det et samarbeidsutvalg (SU) med to representanter fra 

undervisningspersonalet, en fra andre ansatte, to fra FAU, to fra elevene, rektor og en 

politisk representant fra kommunen.  

Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan og er etter loven et rådgivende 

organ uten selvstendig beslutningsmyndighet. Utvalget kan uttale seg om alle saker som 

gjelder skolen. 

 

SKOLEMILJØUTVALGET 
Skolemiljøutvalget 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, lærere, andre ansatte i skolen og en representant fra kommunene skal være 

representert. Foreldrene og elevene skal til sammen ha flertall i SMU. 

Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer 

i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.  

 

SKOLENS ELEVRÅD 

Elevrådet består av en tillitselev fra hver gruppe fra 4.-7. trinn. Disse velges rett etter 

skolestart hver høst. Det velges også vararepresentanter som kan kalles inn ved behov.  

Tillitselevene legger frem saker som er tatt opp i de ulike elevgruppene, og de gir 

tilbakemelding til egen elevgruppe på saker som er tatt opp i elevrådet.  

Elevrådet behandler også saker som er oversendt fra skolens personale. Elevrådet 

jobber for å fremme et godt sosialt miljø på skolen, tar initiativ til og arrangerer ulike 

trivselstiltak.  



Elevrådslederen har møter med rektor og fremmer elevrådets syn på saker. Elevrådet 

har en egen kontaktlærer.   

 

FORELDREKONTAKTER 
Hvert trinn velger minst to foreldrekontakter.  

Foreldrekontakter og lærere kan samarbeide på flere områder:  

 

➢ planlegging av foreldremøter 

➢ planlegging og gjennomføring av avslutninger til jul og sommer 

➢ planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter for hele trinnet 

 

Det er fint om det legges opp til aktiviteter der også foresatte kan delta, da det er 

viktig at de voksne blir kjent med hverandre og hverandres barn. Aktiviteter der man 

gjør noe sammen, er med på å bidra til et godt og trygt elevmiljø.  

Det er fint om foreldrekontaktene tar kontakt med nye foresatte, slik at de som 

kommer flyttende i løpet av året føler seg velkomne.  

 

UTVIKLINGSSAMTALER 
Det er to utviklingssamtaler hvert år. Elev, foresatte og lærer deltar i disse samtalene. 

I tillegg til det faglige trekkes det fram temaer som trivsel, trygghet og sosial 

utvikling. Det utarbeides et skriftlig referat fra samtalen med sosiale og faglige mål.  
 

 

INFORMASJON FRA SKOLEN TIL BARNETS FORELDRE  

NÅR DISSE IKKE BOR SAMMEN 
 

Informasjon i de tilfellene der foreldrene har felles foreldreansvar: 

I tilfeller der foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har også begge 

foreldrene rett til samme informasjon om barnets skolegang.  

Den av foreldrene som barnet ikke bor hos, må henvende seg til skolen og be om å få 

informasjon direkte til seg selv. Vedkommende forelder trenger ikke henvende seg til 

skolen i hvert enkelt tilfelle der hun / han ønsker informasjon; det er tilstrekkelig at 

man helt generelt ber om å få det. 

Dersom skolen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger heller ikke 

skolen gi det på eget initiativ.  

Når det gjelder den daglige og løpende informasjonen mellom skole og hjem, trenger 

ikke skolen å sende informasjon om dette til den av foreldrene barnet ikke bor sammen 

med.  

 

 

Informasjon i de tilfellene der foreldrene ikke har felles foreldreansvar. 



I tilfelle der foreldrene ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de 

biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets 

skolegang. Skolens informasjonsplikt inntrer på anmodning i det enkelte tilfelle. Den som 

ikke har foreldreansvar, kan således ikke kreve generelt å bli holdt løpende orientert 

om barnets skolegang, slik man kan ved felles foreldreansvar.  

 

Deltakelse på foreldremøter, foreldresamtaler med mer. 

Foreldre som har felles foreldreansvar, har samme rett til å delta på foreldremøter og 

foreldresamtaler. Biologiske foreldre som ikke har foreldreansvar, har i utgangspunktet  

ikke rett til å delta på møter om barnet, men de vil kunne delta dersom den som har 

foreldreansvaret gir sitt samtykke. Skolen kan avtale egne møter med den biologiske 

forelderen som ikke har del i foreldreansvaret. Opplysningsplikten kan likevel oppfylles 

ved å gi informasjonen skriftlig. Når det gjelder informasjon (herunder deltakelse på 

foreldremøter og i foreldresamtaler) til andre personer som ikke er biologiske foreldre, 

kan det gis informasjon dersom vedkommende har samtykke til det (fullmakt) fra en 

som har foreldreansvar. Det kan for eksempel dreie seg om nære familiemedlemmer 

eller ny ektefelle / samboer. Dersom to foreldre med felles foreldreansvar begge 

ønsker å møte på det samme foreldremøtet eller til den samme foreldresamtalen, må 

det kunne legges til grunn at hver av dem kan motsette seg at det også møter en tredje 

person. Dette for å unngå at møtet skal bli preget av en uheldig balanse. Dersom 

samboer ønsker å stille som foreldrekontakt eller som medlem av FAU, må 

vedkommende ha tillatelse fra biologisk mor eller far som ikke bor sammen med barnet. 

Denne gis skolen via kontaktlærer.  

 

Til foreldre som ikke bor sammen:  

Vi ber dere informere kontaktlærer hvorvidt informasjon fra skolen skal sendes begge 

og om dere kan delta sammen i foreldresamtaler eller om dere ønsker å bli innkalt hver 

for dere. 

 
ORGANISERING AV SKOLEDAGEN  
Mandag – fredag: 

 

1.time 08.20-09.05 

2.time 09.05-09.50 

Friminutt 09.50-10.00 

3.time 10.00-10.45 

Mat 10.45-11.00 

Friminutt 11.00-11.30 

4.time 11.30-12.15 

5.time 12.15-13.00 

Friminutt 13.00-13.15 

6.time 13.15-14.00 

 

 



FRIMINUTT 
Elevene skal som hovedregel være ute i friminuttet, men unntak kan gjøres ved veldig 

spesielle grunner.  

 

SFO åpner kl. 07.00 hver morgen. For elever som ikke går i SFO, er skolen 

stengt til kl. 08.20. Det betyr at elevene venter ute i skolegården til skoleklokka 

ringer.  

 

LEKSETID 
Vi er glade for å kunne tilby leksetid for alle elever på 5.-7. trinn. Dette vil foregå på 

fastsatte tider for hvert trinn etter ordinær skoletid. Leksetiden starter i uke 35.   

 
TRINN:  ANSVARLIG: TIDSPUNKT: KLASSEROM: 

5. trinn Mona Nilsen 

 

Mandager kl. 14.00-15.00 

Torsdager kl. 13.00-14.00 

Rom 17 

6. trinn Hege Gulliksen Mandager kl. 14.00-15.00 

Tirsdager kl. 14.00-15.00 

Rom 20 

7. trinn Mona Nilsen Tirsdager kl. 14.00-15.00 

Torsdager kl. 14.00-15.00 

Rom 4 

 
Noen viktige opplysninger: 

• Leksetid er frivillig og det er ingen påmelding. Elever og foresatte avgjør om man 

skal være med leksetiden eller ikke, gjerne i samarbeid med lærer. 

• Det er viktig med god arbeidsro på leksetiden. 

• Det blir ikke satt opp ekstra skyss. Både skolebuss og taxiene går til vanlig tid. 

• Det kan være lurt å ha ei ekstra brødskive i sekken som kan spises på leksetiden. 

 

MELK OG FRUKT/GRØNT 
Skolen har ordning med både frukt og melk. Skolefrukt bestilles på internett via 

www.skolefrukt.no. Skolen kan være behjelpelig hvis det er noen som ikke har tilgang til 

nettet. Abonnementet på Skolefrukt (skoler med klasse 1-7) tegnes for 1⁄2 år om 

gangen, og betales av elevens foreldre/foresatte. Elevene får en frisk frukt eller 

grønnsak som kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller 

klementin, avhengig av sesong.  

 

SKOLEMELK 
Skolemelk administreres av skolen. Bestilling skjer på et eget ark som deles ut ved 

skolestart.  

 
BRUK AV INNESKO 
Elevene må ha innesko stående på skolen. Elevene tar av seg utesko i korridoren. Vi tror 

innemiljøet bedres og trivselen økes ved en slik ordning. Det letter også renholdet.  

 

 

http://www.skolefrukt.no/


SKIFTETØY 
Mange elever, særlig på småskoletrinnet, blir lett våte når de er ute i dårlig vær dersom 

de ikke har på seg egnet tøy. Det kan være lurt å oppbevare en joggedress og et par 

sokker i garderoben slik at de kan skifte dersom det er nødvendig.  

 

FØRSTEHJELP  
Småskrammer og skrubbsår behandles på skolen. Ved mistanke om tannskade eller annen 

større skade sendes elevene umiddelbart til tannlege eller lege. Fortrinnsvis skal eleven 

behandles hos sin fastlege, men Legehuset tar selvsagt imot ved øyeblikkelig hjelp.  

 

Vi forsøker å kontakte foresatte per telefon og følger eleven dersom de ikke har 

anledning til å komme. Vi skriver skademelding til NAV dersom eleven har vært til 

behandling hos lege eller tannlege. Elevene er yrkesskadeforsikret gjennom 

Folketrygdloven. Ved godkjent yrkesskade fra NAV skal de dekke alle utgifter som 

følger av den medisinske behandlingen man trenger etter skaden. Elevene er forsikret 

på skoleveien og på skolens område. De er også forsikret dersom skoledagen legges 

andre steder, f.eks. på aktivitetsdager og turer arrangert av skolen.  

 

HELSETJENESTER  
Skolens helsesykepleier er Renee Bendiksen Askim.  

Kontortid: Mandag til torsdag. 

Renee kan nås på telefonnr: 40 80 64 48  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) 

Øvre- og Nedre Eiker Kommune samarbeider med Musikk- og kulturskolen om DKS. På 

Hokksund barneskole har DKS i perioder faste opplegg på ulike trinn. Dette dreier seg 

om drama, musikk og dans. I tillegg kommer det utstillinger, teaterforestillinger og 

forfatterbesøk til skolen, alt i regi av DKS.  

 

ELEVERS FRAVÆR 
SKOLENS PROSEDYRER FOR REGISTRERING OG OPPFØLGING AV FRAVÆR  

Det er en dokumentert sammenheng mellom skolefravær i grunnskolen og senere frafall 

fra videregående opplæring. Det er også en sammenheng mellom faglige resultater og 

frafall. Elever som har kunnskapshull er i faresonen for fravær og frafall. 

Gyldig/ugyldig fravær, skulk, skolefobi og skolevegring er andre termer som brukes om 

bekymringsfullt fravær fra skolen. Gode systemer for registrering og oppfølging av 

fravær er avgjørende for tidlig oppdagelse og intervensjon. Gjeldende rutiner for 

kontakt med foresatte når eleven har bekymringsfullt høyt fravær må følges. Dette 

gjelder uavhengig av om fraværet er dokumentert eller udokumentert.  

Føring av fravær: Alt fravær registreres i Skooler og er tilgjengelig for foresatte og 

elever. Registrering av fraværet skjer hver dag.  

Kontaktlærer påser at fravær til enhver tid er oppdatert. Melding om fravær: Alt 

fravær skal dokumenteres av foresatte. Foresatte kontakter skolen via Skooler ved 

fravær.  



Dersom eleven ikke møter opp på skolen og vi ikke har mottatt fraværsmelding fra 

foresatte, vil noen fra skolen ta kontakt så fort som mulig. Se egen brosjyre: 

SKOLEFRAVÆR - veileder for forebygging og håndtering (ligger på skolens 

hjemmeside). 

 

ELEVPERMISJONER 
Vi oppfordrer dere til å legge barnas ferier i samsvar med skolens ferier. Det bør være 

tungtveiende grunner for å ta eleven ut av undervisningen. Foresatte må selv undersøke 

hvor langt klassen er kommet i arbeidet og se til at eleven kommer a jour når man er 

tilbake etter fritaksperioden. 

Ved permisjon må det søkes senest ei uke på forhånd. Søknaden må være begrunnet og 

tidfestet. Kontaktlærer har fullmakt til å innvilge permisjon i én dag. Rektor kan gi 

permisjon i inntil 14 dager. For permisjoner mellom 2 og 14 dager skal det søkes 

elektronisk. Skjema finnes på Øvre Eiker kommunes hjemmeside under skole- og 

barnehage- grunnskole- permisjon fra grunnskoleopplæringen. Dersom noen ikke har 

internett-tilgang er skolens sekretær behjelpelig med søknaden. I følge 

opplæringsloven er det ikke mulig å gi fri mer enn 14 dager. Eleven må da meldes 

ut av skolen og meldes inn igjen ved hjemkomst.  

 

SYKLING TIL SKOLEN 
FAU og skolen har, av hensyn til både dem som går og sykler, satt strenge regler for 

sykling til skolen:  

• Elevene skal bruke sykkelhjelm.  

• Elevenes sykling er et foreldreansvar. 

• Sykkelen skal være i forskriftsmessig stand. 

• Trafikkreglene skal overholdes. 

• Syklene skal trilles i skolegården. 

• Syklene skal stå på anvist plass i skoletiden. 

• Elevene gjennomfører en sykkelprøve i løpet av våren, 4. trinn.  

 

Sykkel, rollerblades, rullesko skal ikke brukes på skolens område mellom klokken 07.00 – 

17.00. (SFO-tid). Skateboard og sparkesykkel brukes i samsvar med skolens 

friminuttsregler. 

 

GJENGLEMTE SAKER 
Det skjer ofte at elever legger igjen gymtøy, klær eller andre ting. Dersom dere savner 

noe, er det lurt å henvende seg til skolen. Gjenglemte klær oppbevares i to kasser som 

står i trappa ned til underetasjen ved SFO. Ca hver andre måned blir tingene levert til 

Fretex. Merking av tøy gjør det lettere å finne frem til eieren. Gjenglemte klokker, 

nøkler og andre verdisaker oppbevares hos sekretær. Vi fraråder at elevene har med 

seg verdisaker på skolen, det samme gjelder dyre merkeklær.  

 

LÅN AV SKOLENS TELEFON  
Dersom elever må ringe hjem, kan telefonen på kontoret lånes. Vi sier normalt nei til 

bruk av telefon når elever skal spørre om å ha med seg/ bli med noen hjem o.l. 



 

MOBILTELEFON 
Elevene kan ta med mobiltelefon til skolen, men denne skal være avslått, i sekken, den 

tiden elevene er på skolen.  Telefonene tas med på eget ansvar, og vi vil ikke komme til å 

erstatte telefoner som mistes, blir ødelagt eller blir stjålet.  

Dersom eleven bruker telefonen uten tillatelse, vil denne bli inndratt for resten av 

dagen. Gjentar dette seg, vil telefonen bli inndratt, og foresatte må hente den.  
 

ELEV OG FORESATTEOPPLYSNINGER: 
Ved skolestart får hver elev med seg et skjema over registrerte opplysninger om 

elevens foresatte og den enkelte elev. Dere fyller inn eventuelle endringer i en egen 

kolonne og returnerer skjemaet til skolen. Skjemaet skal returneres selv om det ikke 

er endringer.  
 

ORDESREGLEMENT FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 

(Fastsatt av kommunestyret 01.08.11.) 

 
Kap. 1 Innledning 

§ 1 Hjemmel 

Krav om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven § 2-9: 

”Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er 

fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar 

om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om 

framgangsmåten når slike saker 

skal behandlast.” 

 

§ 2 Formål 

Grunnskolen i Øvre Eiker skal ha et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og godt 

læringsutbytte. Ordensreglementet har ikke primært til hensikt å disiplinere og 

kontrollere elevene, men inngår som et viktig element i utviklingen av sosiale 

ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elever og mellom skolens personale 

og elevene. Ordensreglementet bidrar til at skolen er en arbeidsplass der alle trives og 

gis mulighet til å gjøre en god jobb. 

 

 

§ 3 Virkeområde 

Forskriften innholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes når 

elever bryter reglementet(sanksjoner)og regler for prosedyrer når slike saker skal 

behandles. Ordensreglementet gjelder alle kommunenes skoler. Hver skole utarbeider 

lokale ordens-/trivselsregler som inneholder regler for atferd og hvilke sanksjoner som 

benyttes ved brudd på reglene. Den kommunale forskriften kan ikke fravikes. De lokale 

reglene godkjennes av skolesjefen. Forskriften gjelder for alle aktiviteter i skolens regi 

uavhengig av tid og sted og på skoleveien. 

 



Kap. 2 Rettigheter og plikter 

§ 4 Rettigheter 

Elevene har rett til et trygt læringsmiljø/arbeidsmiljø som fremmer helse og læring, jf. 

oppl. §9a. Elevene i Øvre Eiker vil få en undervisning lagt opp etter sine evner og 

forutsetninger. Skolens personale skal være gode rollemodeller og behandle elevene 

med respekt og forståelse. De skal være tydelige voksne og hjelpe barn og unge med å 

finne og sette egne grenser. Personalet skal ha fokus på mulighetene og det positive og 

vise romslighet og humor. Personalet har hovedansvaret for at samspillet mellom de 

voksne og elevene er godt. 

 

§ 5 Plikter 

Elever ved skolene i Øvre Eiker skal: 

- møte presis og godt forberedt til undervisningen 

- opptre lovlydig 

- opptre slik at ingen føler seg utsatt for mobbing, rasistiske 

uttalelser/handlinger eller seksuell trakassering, jf. oppll. § 9a 

- ikke utsette andre for voldelig adferd eller trussel om vold. 

- vise seg selv, medelever og voksne respekt og omsorg. 

- bruke elektroniske medier i tråd med skolens regler for slik bruk. 

- behandle skolens inventar og utstyr pent og hindre forsøpling. 

Det er ikke lov å 

- fotografere/filme ta lydopptak uten tillatelse fra skolens ledelse 

- ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen. 

- bruke, oppbevare, omsette eller kjøpe rusmidler eller tobakk/snus på skolen. 

 

KAP. 3 Sanksjoner 

§ 6 Sanksjoner 

Ved brudd på ordensreglene vil følgende tiltak kunne settes i verk: 

- muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer/rektor 

- ved alvorlig og/eller gjentatte brudd på ordensreglene skal det sendes skriftlig 

melding til hjemmet 

- ved forsettelig eller uaktsom skade på bøker/inventar/skolebygning/utstyr kan  

erstatningsplikt vurderes i samsvar med skadeerstatningslovens §§ 1-1 og 1-2 

- erstatningsplikt kan tilsvarende vurderes etter skade på eiendeler tilhørende 

medelever eller ansatte 

- skolen kan beslaglegge farlige gjenstander og ev. destruere disse eller overlate 

dem til foresatte eller politiet 

- nedsatt karakter i orden og oppførsel 

- pålegg om oppgaver for å rette opp skade på skolens eiendom 

- pålegg om ekstra tid til å ta igjen forsømte oppgaver 

- bortvisning (i samsvar med opplæringsloven §2-10) 

- alvorlige straffbare forhold bør anmeldes til politiet 

- juks på prøver vil kunne medføre at prøven annulleres 

- ved alvorlige situasjoner kan skolen be om politiets bistand i form av 

undersøkelser (for eksempel ved utvendige undersøkelser av elevenes personlige 



eiendeler ved bruk av narkotikahund), etterforskingsskritt, politiets 

tilstedeværelse av sikkerhetshensyn eller ved ordensforstyrrelser. 

 

Kap. 4 Saksbehandling 

§ 7 Saksbehandlingsregler ved sanksjoner/brudd på ordensreglement 

Før det blir tatt avgjørelse om refsing, blant annet om bortvisning, skal eleven ha 

anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf opplæringsloven 

§§ 2–9. Denne uttaleretten gjelder ved alle typer refsingstiltak/sanksjoner, og eleven 

har rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen. De mest alvorlige 

refsingstiltakene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 

2. Avgjørelse om bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III – VI gjelder. 

 

Hokksund barneskoles interne regler 
➢ Elever og voksne behandler hverandre på en vennlig og respektfull måte. Husk 

også språkbruk. Alle viser hensyn og tar ansvar for at det blir en god 

undervisningssituasjon. 

 

➢ Det skal være rolig og ryddig i gangene på Hokksund barneskole 

 

➢ Alle elevene skal kle på seg og gå rett ut i friminuttene. Dersom det er grønt lys 

på inngangsdørene, på grunn av kulde, er det lov å være i klasserommet. I 

friminuttene brukes A-inngangen og toalettene der. 

 

➢ Elevene behandler skolens og andres eiendom pent og forsiktig. Elevenes 

uteleker skal parkeres ved sykkelparkeringa/gjerdet. 

 

➢ Klassen kildesorterer. 

 

➢ Elevenes mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skal være avslått i skoletiden. 

Denne regelen gjelder også for de elevene som er på SFO og leksehjelp. Lærer 

kan i noen sammenhenger legge til rette for bruk av mobiltelefon og andre 

elektroniske hjelpemidler i undervisningen.  

 

➢ Sykkelfeltet: Ingen oppholder seg ved syklene dersom de ikke skal hente 

sykkelen.  

 

➢ Ballsparking: Fotballspilling skal foregå på fotballbanene. Sparking av ball mot 

vegg- kunst og håndverksrommet.  

 

➢ Triksing, enspretten, osv. kan foregå i skolegården. Vis hensyn til besøkende eller 

andre som befinner seg ved A-inngangen. 

 

➢ Sprettballer og tennisballer kan foregå på langveggen mot gymsalen. Unngå 

vinduene. 



 

➢ Leikeslåssing: Ikke lov. 

 

➢ Kinahuska: Max 4 personer av gangen uansett alder. Dette er på grunn av 

sikkerheten. 4 minutter. 

 

➢ Volleyball eller sandkasse? Volleyball har førsterett. Ikke lov å klatre i nettet. 

 

➢ Fotballbanene: Fotball har førsterett. 

 

➢ Håndballbanen: Håndball har førsterett. Sparkesykkel (med hjelm) kan brukes 

dersom ingen spiller håndball. 

 

➢ Gangveien er en grense mot parkeringsplassen. Her kan sparkesykkel brukes- 

ikke i skolegården. 

 

➢ Elevene skal ikke oppholde seg ved klubbhusets garderober.  

 

➢ Dersom elever skal inn på do i friminuttet skal de bruke A- inngangen. 

 

➢ Ikke lov å oppholde seg på takvinduene til mat- og helserommet. 

 

➢ Sykkel er fremkomstmidler til og fra skolen. Skal ikke brukes i friminuttene. Før 

5. klasse er det ikke lov med sykkel til og fra svømming. Alltid bruk av hjelm i 

skoletiden. 

 

➢ Vintertillegg: 

o Kongen på haugen er ikke lov 

o Akeutstyr skal oppbevares ute ved SFO-brakka eller sykkelparkeringa 

o Aking på haugen er OK, men ikke mot gjerdet 

 

 

AVSLUTNING 
Vi oppfordrer elever og foresatte til jevnlig å gå inn på skolens hjemmeside.  

Her publiserer vi felles informasjon for hele skolen.  

Skolens hjemmeside finnes på: http://www.ovre-eiker.kommune.no/skole-

barnehage/grunnskole/Hokksund-barneskole 

Skolen sender ut et eget skjema hvor dere kan godkjenne bildebruk på skolens 

hjemmesider og i lokalavisene.  

 

Hokksund barneskole er den største skolen i kommunen, en arbeidsplass for 70 

personer. Best læringseffekt oppnås ved et godt samarbeid mellom elevene, lærerne og 

de foresatte. Vi er opptatt av åpenhet rundt innholdet i skolen og terskelen for å ta 

kontakt med oss er alltid lav. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart rundt elevens 

skolegang.  

http://www.ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole/Hokksund-barneskole
http://www.ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole/Hokksund-barneskole


 

 
 

Hokksund barneskole, 15.08.19 

 

Ledelsen. 


