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Velkommen til Hommelvik skole

«Hommelvik skole, et godt sted å lære 

og et trygt sted å være».
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Agenda:

26.05.2016

• Info fra skolen

• Info fra SFO

• Info fra FAU
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Presentasjon:

Kontaktlærere 1. trinn 2016 - 2017:

• Yngvill Hovde
• Eli Kolltveit Christiansen
• Kristin Stokke Amdal

• Britt Karin Gagnat Rynning
• Bente Eidem
• Lærerressurs og assistentressurs utover dette.

• Klasserom
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Lov og forskrift

26.05.2016

• Opplæringsloven
• § 1-1. Formålet med opplæringa 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd 
og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 
menneskerettane. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og 
vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho 
skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine 
og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 
engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 
medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 

• Kunnskapsløftet
• Generell del
• Læringsplakaten
• Fagplaner
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Kommunale føringer:

26.05.2016

• Kommunens samfunnsplan: Åpen, nyskapende og 
samhandlende.

• Skolens hovedoppgave er å gi barn og unge mellom 6 
– 16 år et opplæringstilbud i tråd med gjeldende 
lovverk og læreplaner. Tilbudet skal være tilpasset  
den enkelte elev sine evner og forutsetninger. 
Skolens mål er derfor å tilpasse opplæringa ut fra 
den enkeltes forutsetninger slik at alle får utnyttet 
sine evner og muligheter i en skole preget av trivsel, 
kunnskap og omsorg.

• Men… skal løses innefor fellesskapets- og skolens  
rammer.
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www.malvik.kommune.no

Utviklingsplan og verdier:
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Kommunens utviklingsområder for 

skolen:

26.05.2016

• Språkkommune

• Læringsmiljøkommune

Malvik kommune

Fokusområder for skolen ved skolestart:

• Opplæring/ rekursing i «Mitt 
valg» v/ Malvik Lions

• Klasseledelse
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Foresattes forventninger?
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Skolens forventinger:

26.05.2016

• Foreldrerollen

• Positiv omtale av lærere og skolen generelt.
• Også fagene… mange erfaringer er med oss.

• God kommunikasjon – åpenhet.

• Møte opp og delta på møter etc. i regi av skolen/ 
foreldrekontaktene.

• Uthvilt, utstyr, klær og mat.
• Nok søvn.

• Hensiktsmessig bekledning og merket bekledning.

• Ikke pennal på skolen

• Skolesekk deles ut første skoledag/ Bli kjent-dagene? 

• Næringsrikt og sunn mat.
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Tips som styrker trinnets barn!

26.05.2016

• Felles ansvar for alle barn.
• Inkluder og involver.

• Snakk med alle foresatte og la barna få vite det.
• Egen språkbruk og omtale av andre.

• Sosiale ferdigheter.

• Bursdager.

• Knyte sko.

• Kle av og på, henge opp klærne.

• Tørke seg når de har vært på do, og vaske hendene 
etterpå.

Malvik kommune
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Tips – norsk:

26.05.2016

• Vær nøye med å si lyden på bokstavene 

(eks. r), ikke bokstavnavnet (ærr=r), for 

å kunne dra dem sammen til ord. 

• Gå på oppdagelsesjakt etter bokstaver i blader, 
bøker, på skilt og lignende.

• Les høyt for barnet ditt, så ofte som mulig!

• Gjør lesinga til ei kosestund.

• Øv på riktig blyantgrep.

• La barnet skrive i vei, uten særlig fokus på 
rettskriving.

• Vær med og skap lese- og skriveglede!

Malvik kommune
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Tips – matematikk:

26.05.2016

• Tell i vei! Biler, lego, glass, penger, hus osv. 

• Viktig å knytte dette opp mot mengde, for 
eksempel tallet 3 er like mye som 

• Snakk om minst, mellomst, størst, foran, bak, ved 
siden av osv.

• La barna være med på å lage mat, veie, måle.

• Uansett egne erfaringer – framsnakk
matematikkfaget.

Malvik kommune
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1. trinn:

26.05.2016

• Nytt i år – vi flytter base/ klasserom.
• Henting og bringing.

• Fokus trinntilhørigheten:
- Kontaktlærergrupper
- Undervisningsgrupper

• Uteskole
• Samarbeid hjem/skole

- Ansvar sammen
- Foreldremøter
- Utviklingssamtaler
- Meldemappe/ meldebok
- Zokrates, hjemmeside, HOSK (sms)

• Fokus på trygg og god start

• Jobbe inn gode rutiner og strukturer – tilrettelegge for et 
godt læringsmiljø.

Malvik kommune
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Skoledagen:

26.05.2016

Mandag: 0815 – 1315

Tirsdag: 0815 – 1215

Onsdag: 0815 – 1315

Torsdag: 0815 – 1415

Fredag: 0815 – 1215

• 1. trinn har 24 undervisningstimer i uka.

Malvik kommune
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Skoleskyss:

26.05.2016

• Fra skolen: 1225, 13.25 og 1425

• Rett til skoleskyss: mer enn 2 km fra skolen.

• Elektroniske busskort.

• Ikke rett til skyss i forhold til SFO/ leksehjelp.

Malvik kommune
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Skolestart:

26.05.2016

• Første skoledag er mandag 15. august.
• 1. trinn begynner kl. 0900 i uteamfiet.

• Info om skolestart kommer i Malvikbladet.

• Foresatte er med denne dagen.

• Foresattekafè på skolekjøkkenet.

• Skolesekker og penal.

• Utviklingssamtaler i løpet av september.

Malvik kommune
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SFO (Skole- og fritidsordning):

26.05.2016

SFO skal gi barna tilsyn og omsorg, læring gjennom

leik, allsidige aktiviteter og sosial læring i samspill

med andre barn, foreldre og nærmiljø.

Malvik kommune
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Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

07.00 SFO åpner SFO åpner SFO åpner SFO åpner SFO åpner 

08.00 Ryddetid på SFO 

Oppmøte på 1.basen 

Ryddetid på SFO 

Oppmøte på 1.basen 

Ryddetid på SFO 

Oppmøte på 1.basen 

Ryddetid på SFO 

Oppmøte på 1.basen 

Ryddetid på SFO 

Oppmøte på 1.basen 

08.15 Skoledagen starter, 

alle skal være på plass 

i basen 

Skoledagen starter, 

alle skal være på plass i 

basen 

Skoledagen starter, alle 

skal være på plass i basen 

Skoledagen starter, alle 

skal være på plass i 

basen 

Skoledagen starter, alle 

skal være på plass i 

basen 

12.15  Skoledagen slutt 

Lek på basen/ute 

Friluftsgruppe (egen 

info) 

  Skoledagen slutt 

Utelek  

13.15 Skoledagen slutt 

Måltid 

Leksetid (for de som 

er påmeldt) 

Gymsalen (13.45-

15.15), valgfritt 

Måltid ca kl 13.30 

Utelek  

Skoledagen slutt 

Måltid 

Utelek/lek på basen 

 

 Måltid ca kl 13.30 

Fredagsfilm/ lek på 

basen 

14.15    Skoledagen slutt 

Måltid 

Leksetid (for de som er 

påmeldt) 

Utelek 

 

16.45 SFO stenger og 

dørene låses 

SFO stenger og dørene 

låses 

SFO stenger og dørene 

låses 

SFO stenger og dørene 

låses 

SFO stenger og dørene 

låses 
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Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

07.00 SFO åpner SFO åpner SFO åpner SFO åpner SFO åpner 

08.00 Ryddetid på SFO 

Barna stiller opp og 

følges til sine baser 

Ryddetid på SFO 

Barna stiller opp og 

følges til sine baser 

Ryddetid på SFO 

Barna stiller opp og følges 

til sine baser 

Ryddetid på SFO 

Barna stiller opp og 

følges til sine baser 

Ryddetid på SFO 

Barna stiller opp og 

følges til sine baser 

08.15 Skoledagen starter, 

alle skal være på plass 

i basen 

Skoledagen starter, 

alle skal være på plass i 

basen 

Skoledagen starter, alle 

skal være på plass i basen 

Skoledagen starter, alle 

skal være på plass i 

basen 

Skoledagen starter, alle 

skal være på plass i 

basen 

12.15  Skoledagen slutt 

Utelek 

  Skoledagen slutt 

2.trinn 

Utelek  

13.15 Skoledagen slutt 

Måltid 

Leksetid (for de som 

er påmeldt) 

Ute-/innelek 

Gymsal (for de som vil) 

Hobby 

4.klubb 

Måltid ca kl 13.30 

Friluftsgruppe (egen 

info) 

Ute-/innelek 

4.klubb 

Skoledagen slutt 

Måltid 

Svømming for de som har 

med svømmetøy 

(ferdig i bassenget 15.00) 

 Måltid ca kl 13.30 

Fredagsfilm/ lek på 

basen 

14.15    Skoledagen slutt 

Måltid 

Leksetid (for de som er 

påmeldt) 

Utelek 

Skoledagen slutt 3. og 

4.trinn 

16.45 SFO stenger og 

dørene låses 

SFO stenger og dørene 

låses 

SFO stenger og dørene 

låses 

SFO stenger og dørene 

låses 

SFO stenger og dørene 

låses 
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SFO

26.05.2016

Oppstart.

1. august (avtal dato og tidspunkt)
• Stengt 11.-12. august.

Praktiske opplysninger
Oppholdstid: 

• Helplass = 2244,- / 21 timer pr uke

(maks 9 timer pr dag)

• Halvplass = 1588,-/ 10 timer pr uke

• Enkelttimer 73,- pr påbegynte time

Malvik kommune
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SFO – Matordning:

26.05.2016

• Foreldrebetalt måltid.

• 20,- for brødmåltid.

• 50,- for varmmat.

Malvik kommune
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Leksegjøring:

26.05.2016

• Gratis leksegjøring etter skoletid.

• 2 dager i uka a 1 time.

• Tilbudet er frivillig.

• Leksegjøring på 1. trinn?

Malvik kommune
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FAU – Foreldrenes arbeidsutvalg

26.05.2016

• (Avtroppende) Leder Una Dahlen-Kvalvaag

• Det skal velges 6 foreldrekontakter på trinnet.
• Begge kjønn bør være representert.

• Oppgaver for foreldrekontaktene.

• 1 av disse skal representere trinnet i FAU.
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