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Velkommen til nytt skoleår - Skolestart 2016 

Vi gleder oss til å ta imot både nye og gamle elever.  

Mandag 15/8 kl. 08.15 starter skolen etter sommerferien. Alle elever fra 2. – 7. trinn møter i 

skolens uteamfi for felles oppstart. 

Kl.  09.00 møter årets skolestartere i uteamfiet. Etter opprop går elever, foresatte og lærere til 

basene. Etter hvert inviteres foresatte til foreldrecafe på skolekjøkkenet og i amfiet. 

Studiedagene i høst er benyttet til kompetanseheving i klasseledelse og skriving. Alle lærere er sertifisert og 

kurset i «Mitt valg» i regi av Lions Malvik, avdeling Saxedatter. I tillegg til kompetanseheving er dagene brukt 

til praktiske og pedagogiske forberedelser for å sikre en positiv og god oppstart av skoleåret. Vi er godt 

forberedt og gleder oss til et nytt skoleår! 

UTVIKLINGSARBEID 

Hommelvik skole ønsker å være i utvikling. Skolen har to områder vi jobber spesielt 

med. Hommelvik skole har takket ja til å delta i et FoU-prosjekt (Forsknings- og 

utviklingsprosjekt) med NTNU. Metoden som ligger til grunn for FoU-prosjektet er 

«Lesson study».    

Skriving er en grunnleggende ferdighet alle elever skal jobbe med i alle fag. Skrivestien 

er et nettbasert kompetanseutviklingsverktøy som vi skal jobbe videre med dette året.  

Skolen velger å benytte Lesson Study som en metode når vi jobber med Skrivestien. Malvik kommune er også 

valgt ut til å være med i en nasjonal språksatsning, som språkkommune i regi av Utdanningsdirektoratet. 

Læringsmiljø 

Malvik kommune har takket ja til å delta i et læringsmiljøprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet der 

Vikammer skole og Vikhammer ungdomsskole er plukket ut til å representere Malvik kommune i prosjektet.   

Ledelsen ved Hommelvik skole er tilstede på alle foreldremøter i høst, og skolens utviklingsområder vil være 

blant temaene som tas opp. 

FORELDREPULSEN 

Hommelvik abonnerer på Foreldrepulsen. Dette er en digital portal med nyttige og aktuelle artikler rettet mot 

foresatte med barn i skolen. Foreldrepulsen finner dere på skolens hjemmeside, og alle artiklene er søkbare i 

et arkiv slik at det er mulig å finne igjen eldre artikler. Foreldrepulsen    

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAAahUKEwiChtia6svHAhWH_HIKHTEPCfs&url=http%3A%2F%2Fwww.udir.no%2FUtvikling%2FUngdomstrinnet%2FSkriving%2FSkriving-i-skolebasert-kompetanseutvikling%2FLesson-Study-som-metode-i-skolebasert-kompetanseutvikling%2F&ei=61rgVcLkJof5ywOxnqTYDw&usg=AFQjCNF2sXJvS56dDob30sMNYvsYOemx8Q
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAAahUKEwjms92u68vHAhXrkXIKHVMDB6w&url=http%3A%2F%2Fskrivestien.skrivesenteret.no%2F&ei=IlzgVeaaBuujygPThpzgCg&usg=AFQjCNEB0QzZLUvcFqSd8rIN3BdZre4MEw
http://www.malvik.kommune.no/foreldrepulsen.195348.no.html


 

NYTILSATTE/ HVEM ER VI PÅ SKOLEN? 

Det er noen endringer i personalstaben dette skoleåret. 

Cecilie Karlsen er ansatt som inspektør for 5. – 7. trinn, og dette 

betyr at Camilla Dahlen får ansvaret for 1. – 4. trinn. 

Janicke Fuglem er midlertidig tilsatt som SFO-leder. 

Harald Bergem Strand, 3. trinn 

Christine Bakkejord, 5. trinn 

Magnhild Berre, 2. trinn og Ressurssenteret 

Marie Wennberg, 1. trinn 

Rune Morseth, 4. trinn 

Kontaktinformasjon og bilde av alle ansatte finner dere på 

skolens hjemmeside. Skolens ansatte 

SYKLING TIL SKOLEN 

I forbindelse med skolestart 2015 ble det gjort endringer i 

opplæringsloven, som medfører at foresatte selv bestemmer om  eget 

barn skal få sykle til skolen. Hommelvik skole opprettholder likevel 

anbefalingen om å vente til våren i 4. trinn. 

Les mer 

TRAFIKKSITUASJONEN RUNDT SKOLEN – 

BRINGE OG HENTE 

Skolen vokser igjen i elevtall og vi har vært nødt til å rokkere på 

basene, slik at 1. trinn vil være i base 8. Det medfører at det vil bli 

en del økt trafikk på parkeringsplassen mot Øya. Vi ber alle 

foresatte om å vise hensyn og begrense biltrafikken, da 

tilfartsårene til skolen også er skolevei for mange elever. Øvrige 

som bringer elevene til skolen bes bruke rundkjøring som er laget 

på skolens nordside.  

 

MELK OG FRUKT 

Dette bestilles elektronisk på nett. Linker til dette finner dere på skolens hjemmeside.  

Kontakt SFO-leder: 

Janicke Fuglem, SFO-leder 

PB 38, Øyaveien 21 

7550 Hommelvik 

73 97 23 55 

 

 Kontakt skolen: 

Cate Wenn, kontorfullmektig 

PB 38, Øyaveien 21 

7550 Hommelvik 

73 97 23 92 

 

 
Kontakt inspektør 1.-4. trinn: 
Camilla Dahlen, inspektør 

PB 38, Øyaveien 21 

7550 Hommelvik 

73 97 23 53/930 21 655 

camdah@malvik.kommune.no 

 

 

 

 

 

Kontakt inspektør 5.-7. trinn: 
Cecilie Karlsen, inspektør 

PB 38, Øyaveien 21 

7550 Hommelvik 

73 97 23 54 

ceckar@malvik.kommune.no 

 

 

Kontakt rektor: 

Torgeir Granbom, rektor 

PB 38 

Øyaveien 21 

Hommelvik skole 

73 97 23 52/934 27 955 

tg@malvik.kommune.no 

 

http://www.malvik.kommune.no/ansatte.184375.no.html
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/sykling-pa-skoleveien/
mailto:camdah@malvik.kommune.no
mailto:ceckar@malvik.kommune.no
mailto:tg@malvik.kommune.no


 

PERMISJONER 

Det er mulig å søke permisjon fra skolen, men vi anbefaler at ferier legges til skoleferiene. Dere kan søke om 

permisjon for en dag i meldebok til kontaktlærer. Hvis permisjonen er fra 2 til 10 skoledager må søknaden 

rettes til rektor. Lærer eller rektor kan avslå en permisjonssøknad, dette er en vurdering som gjøres i hvert 

enkelt tilfelle.  Permisjoner utover 10 skoledager innvilges ikke, og ved behov for lengre permisjoner vil eleven 

bli skrevet ut av skolen.   

 

Hommelvik skole har digitale permisjonsskjema. Skjemaet finnes på skolens hjemmeside og det benyttes ved 

permisjoner over en dag. Permisjonsskjema  

MOBILSKOLE 

Skolen har toveis SMS-varsling som betyr at vi kan sende melding til dere og dere kan sende melding til oss.  

SMS til skolen kommer som epost til kontaktlærerne. Mobilskole er også vårt system for å varsle alle foresatte 

samtidig dersom det blir behov. For at dette systemet skal fungere, er vi avhengige av at skolen varsles ved 

endring av telefonnummer – dette varsles skolesekretær Cate Wenn.  

Bruksanvisning og informasjon om Mobilskole 

NY LÆRINGSPLATTFORM – ZOKRATES 

Malvik kommune bytter nå ut Fronter. Zokrates er navnet på den nye læringsplattformen som er anskaffet. 

Hommelvik skole vil ta denne i bruk i løpet av høsten. Dette vil bli en stor forbedring og informasjon om 

Zokrates kommer etter hvert. 

FRITAK FRA UNDERVISNING 

Skolene er forpliktet til å informere foresatte om rettighetene vedrørende fritak fra KRLE-faget. Fritaket 

gjelder ikke kunnskapsformidlingen av faget, men eventuelle deler av undervisningen som kan betraktes som 

forkynnende, for eksempel skolegudstjenesten før jul. 

Det holder at kontaktlærer varsles muntlig om et eventuelt fritak. Les mer i § 2.3a 

EKSTRA TIME I NATURFAG 

Regjeringen har vedtatt å styrke undervisningen i naturfag noe som fører til at timetallet i faget økes. I Malvik 

kommune er timen lagt til 7. trinn, og for elevene på 7. trinn ved Hommelvik skole innebærer det at 

skoledagen avsluttes 14.15 på onsdager.  

ENKELTVEDTAK (SPESIALUNDERVISNING OG MOBBING) 

Rektor fatter blant annet enkeltvedtak for elever som har rett til spesialundervisning jamfør opplæringsloven 

§5.1, ved fritak for gjennomføring av nasjonale prøver og i tillegg for opplæringsloven §9a, som omhandler 

elevenes psykososiale miljø på skolen, herunder mobbing. 

http://www.malvik.kommune.no/permisjonssoeknad.5029370-237277.html
http://www.malvik.kommune.no/mobilskole.5434957-184376.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_9#shareModal


Innhold i enkeltvedtak eller et mangel på vedtak kan påklages. Klagen skal da gå til skolen ved rektor. Om 

rektor ikke imøtekommer klagen oversendes klagen til fylkesmannen for avgjørelse. Fylkesmannens 

avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. 

Opplæringsloven (scroll ned til § 5.1 og 9a) 

Null mobbing- informasjon til foresatte 

 

 

SKOLE- OG BUSSTIDER  

Mandag 1. – 4. trinn, 08.15 – 13.15 

5. – 7. trinn, 08.15 – 14.15 

Tirsdag:  alle, 08.15 – 12.15 

Onsdag:  1. – 6. trinn, 08.15 – 13.15 

7. trinn, 08.15 – 14.15  

Torsdag:  alle, 08.15 – 14.15   

Fredag: 1. og 2. trinn, 08.15 – 12.15  

3. – 7. trinn, 08.15 – 14.15 

Bussen går fra skolen 10 minutter etter skoleslutt. 

 

 

 

 

 

 

Vår visjon: 

“Hommelvik skole – et godt sted å lære og et trygt sted å være» 

 

 

Torgeir Granbom 

Rektor 

Hommelvik skole 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
http://www.udir.no/nullmobbing/

