
    Bilde: Fra skolens kulturkveld 

Vi er avhengige av 
et godt samarbeid  
med alle hjemme-
ne rundt den en-
kelte elevs skole-
hverdag, og opp-
fordrer til å ta 
kontakt med oss 
tidlig dersom det 
skulle være noe. 
 
Vi gleder oss til å 
ta fatt på det nye 
året med mye læ-
ring, kunnskap og 
glede. 
 
Lykke til med  
skoleåret alle sam-
men!  
 
Med hilsen 
Terje Kjærgård 
Rektor 

Hjertelig velkom-
men til Mykje sko-
le skoleåret 
2020/21 
 
Spesielt velkom-
men til nye elever 
i 1. klasse og for-
eldre som sender 
sitt første barn til 
skolen. 
 
Koronasituasjonen 
påvirker skolestar-
ten, og vi åpner 
skolen med rest-
riksjoner etter gult 
nivå i trafikklys-
modellen, det 
samme som vi 
hadde i juni. Ho-
vedpunktene er at 
ingen syke skal 
møte på skolen, 
god håndhygiene, 
forsterket renhold 
og kontaktreduse-
rende tiltak. Vi har 
sterkt fokus på å 
følge smittevern-
veilederen. Det er 
trygt å sende bar-
na på skolen. 
 
I år er det 53 for-
ventningsfulle ele-
ver i 1. klasse. 
Velkommen også 
tilbake til skolen til 
alle andre  

Kunnskap og gle-
de, Mykje er ste-
det. Dette er sko-
lens ambisjon som 
vi arbeider etter 
hver dag. Motiva-
sjon og mestring 
er viktige forutset-
ninger for læring 
og trivsel. 
 
Arbeidet for et 
godt og inklu-
derende skolemiljø 
fritt for mobbing 
og krenkende ad-
ferd, har sterkt fo-
kus hos oss. På 
skolen vår og SFO 
har vi null toleran-
se for mobbing.  
 
Vi ønsker at eleve-
ne våre skal trives 
og glede seg til 
skolen hver dag.  
 
Denne høsten trer 
de nye læreplane-
ne for grunnskolen 
i kraft. 
 
Vi skal utdanne 
elevene våre for 
framtiden og gi 
dem kompetanse i 
livsmestring, de-
mokrati og bære-
kraftig utvikling. 
 

Velkommen til et nytt skoleår 2020/21 

 

 

Mykje skole 2020/21 

 

Kontakt oss: 

 

Kontoret: 

52 81 24 20 

 

Rektor: 

52 81 24 21 

 

Inspektør: 

52 81 24 23 

 

SFO: 

52 81 24 12 

 

Epost: 

mykje@karmoy. 

kommune.no 

 

Rektor: 

tkj@karmoy. 

kommune.no 

 

Inspektør: 

jen03@karmoy. 

kommune.no 

 



Kontaktlærere 
 
1.  Ann Helen Johansen 
         Birthe Johannessen 
 
2.  Tone Moksheim 
 Lene Bauge 
  
3.  Ann Helen Balm 
 Elisabeth Laksfoss 
 Kjersti Meland 
 
4.  Sissel Tollaksen 
 Anne Smistad Flemmen 
 
5.  Espen Skjelstad 
 Solveig Hatlestad 
  
6.  Line Julbø 
 Helga Elise Lie 
 Marianne Emmelhainz 
 
7.  Kirsti Sausjord Lothe 
8.  Sølvy Storstein 
 
Sosiallærer: 
Tone Draugsvoll Hugvik 
 
Spespedkontakt: 
Christina Sveen-Sahl 
 
IKT– ansvarlig: 
Tyra Løberg Hoem 
 
Bibliotekar: Tutti Haaland 
 
Elevrådskontakt/TL: Signe Lill Maas 
 
Timelærere/spesialundervisning: 
Anne Lindø Lea 
Andre Bundegaard 
Heidi Werenfels 
Tone Draugsvoll Hugvik 
Tonje Gartland Gundersen 
Tyra Løberg Hoem 
Tutti Haaland 
Bente Kyvik 
Signe Lill Maas 
Christina Sveen-Sahl 
Anna Eggen 
Christine Tollaksen Iversen 
Maiken Olsen Stokkvik 
Rebecca Danielsen 
Eirin Tollaksen Oldeide 
 
 

Miljøarbeidere/SFO 
 
Karen Eva Norheim 
Karen Hansen 
Jacquet Dimphna De Sevren 
Janicke Hansen 
Toril Azora Borge Kielland 
Lorence Fagerland 
Inger Cecilie Vaksdal 
Heidi Halvorsen 
Stine Hammer 
Regine Kvilhaug 
Aud Lillian Knutsen 
Silje Gullhaug Frøyland 
Åshild Alsaker 
Else Lill Johnstad 
 
Koordinerande miljøarbeider: 
Toril Azora Borge Kielland 
 
Administrasjonen: 
Rektor: 
Terje Kjærgård 
 
Inspektør: 
Jorunn Engedal 
 
Konsulent: 
Siri Methi 
 
 
Teknisk avdeling: 
Byggdrifter: 
Henning Haaland 
 
Renholdere: Monika Rzepecka 
                  Ilona Bauziene 

                    Personale 2020/21 
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Kontakt: 
Lærerne har telefon på arbeidsrom-
mene sine, og det er mulig å ringe  
direkte dit. SFO har egen  telefon.  
 
- Sentralbord:                          52 81 24 20 
 
- Arb.rom lærere 3. kl 
  og koordinerende  
  miljøarbeider SFO              52 81 24 15 
 
- Arb.rom lærere 1. og 2. kl       52 81 24 14 
 
- Arb.rom lærere 4. og 5. kl       52 81 24 16 
 
- Arb.rom lærere 6. og 7. kl       52 81 24 17 
 
- SFO                                       52 81 24 12 



Læreren kan gi fri 
enkelttimer og inntil 
to dager.  
 
Rektor kan innvilge 
søknad som gjelder 
inntil 10 skoleda-
ger. Søknad om fri 
gjøres i Visma Flyt 
Skole under knap-
pen ”søknad om 
permisjon” når du 
er innlogget. (Du 
kan ikke søke om 
fri via appen på 
mobil). 

Søknad utover 10 
dager blir ikke inn-
vilget (jfr. Opplæ-
rings-lova).  
I slike tilfeller må 
barnet skrives ut av 
skolen. 
Det er ønskelig at 
feriene blir lagt til 
skoleferiene, da 
lange avbrekk i un-
dervisningen kan 
skape faglige hull-
som noen barn sli-
ter med å ta igjen. 
Dersom en tar bar-

net ut fra skolen 
utenom de ordinæ-
re feriene  skal en 
være klar over at 
det går glipp av 
verdifull undervis-
ning.  
 
I slike tilfeller har 
foreldrene/
foresatte  et eget 
ansvar for å sørge 
for at barnet heng-
er med i pensum. 
 
 

fra egen religion el-
ler eget livssyn 
opplever som ut-
øvelse av annen re-
ligion, eller tilslut-
ning  til et annet 
livssyn.  

Skolen blir hvert år 
invitert på skole-
gudstjeneste til jul 
som en del av vår 
tradisjonsformid-
ling, og er ikke en 

Etter opplæringslo-
va §2-3a skal sko-
len vise respekt for 
elever og foreldres  
religiøse og filoso-
fiske overbevisning-
er, og sikre alle ele-
vers rett til likever-
dig opplæring.  

Elever har rett til 
fritak fra de aktivi-
tetene i opplæ-
ringen som de ut 

del av opplæringen. 
Her er det mulig å 
be om fritak. Dette 
gjøres skriftlig på 
Visma Flyt skole, og 
trenger ikke be-
grunnes. 

Se mer informasjon 
på skolens hjem-
mesideside, eller 
kontakt skolen for 
mer info. 

 

Fravær—permisjonssøknad—ferier 

Rett til fritak i undervisningen 

Sykling til skolen 

skolen eller ikke. 
Skolen har sykkel-
opplæring i slutten 
av 4. klasse.  
 
Vi vil også sette 
fokus på bruk av 
sykkelhjelm, og 
ønsker at alle 
våre syklende 
elever bruker 
denne både til og 
fra skolen. 

 

Ved sykling i regi av 
skolen er det på-
budt med hjelm. 

Vi anbefaler at  ele-
vene får sykle til 
skolen fra 5. trinn.  
 
Dette baserer vi på 
Trygg trafikks an-
befalinger om at 
barn er 10-12 år 
gamle før de får 
sykle alene i blan-
det trafikk.  Det er 
foreldrene selv som 
bestemmer  om 
barna får sykle til 

Skolen 

anbefaler 

sykling fra 5. 

klasse i blandet 

trafikk. 

 

Ved sykling i 

regi av skolen 

er det påbudt 

med hjelm 
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Bildetekst som besk-

river bilde eller gra-

fikk. 
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Det er noen endringer i sluttidene i 
forhold til forrige skoleår.  

Vi har utvidet skoledagen med fem 
minutter i hver ende for å få plass 
til både 20 minutter spisepause og 
en halv time storefri og tid til lek og 
aktiviter.  

Det har også sammenheng med 
skysstidene og pålagt samkjøring av 
busser med Vormdal ungdomsskole. 

Start—og sluttider 
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Elevene kan gjøre mange spennende ting på 

ipaden sin. Her fra et forsøk med koding der 

eleven styrer en selvbygd legobil via ipaden.  

 1. time 2. time 3. time 4. time 5. time 6. time 

 08.25—09.10 09.10—09.55 10.10—10.55 11.45 –12.30 12.30-13.15 13.25 –1410 

Mandag       

1.-6. trinn       

7. trinn       

Tirsdag       

1.-7. trinn       

Onsdag       

1.-7. trinn       

Torsdag       

1.-4. trinn       

5.-7. trinn       

Fredag       

1.-4. trinn       

5.-7. trinn       

Dagsrytme: 
1.og 2 time: 08.25- 09.55 

Friminutt: 09.55- 10.10 

3. time:  10.10- 10.55 

Mat:  10.55- 11.15 

Storefri: 11.15- 11.45 

4. og 5. time 11.45- 12.30 

Friminutt: 13.15- 13.25 

6. time:  13.25-14.10 

Leksehjelp: 
 

Mandag 13.15– 14.15 

Onsdag 13.15– 14.15 



 

Gå inn på skolelyst.no for å  bestille  skolemelk. 
 
Logg inn med ditt mobilnummer og legg raskt og enkelt 
inn din bestilling. 
 
1. Registrer barn 
2. Velg produkter 
3. Betal med kort og bli trukket hver måned om du 

ønsker. 
 
Er det første gang du bestiller, registrer deg som fore-
satt før du legger til barn og velger produkt. 
 
Dersom du har spørsmål kan du finne svar om ordning-
en på skolelyst.no. Du kan også kontakte dem på  tlf 
513 71 510 eller på epost: skolelyst@tine.no. 

Skolemelk 

Skoleåret 2020/21 
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Skolefritidsordningen — SFO 

Ved Mykje SFO er det 
skoleåret 20/21 på-
meldt 105 barn. 
 
På SFO er leken i fo-
kus, og hovedmålet er 
at alle barna skal ha 
en venn eller noen å 
leke med. Leken er 
nødvendig og viktig for 
barns utvikling, det er 
der de tar ut sine følel-
ser, og er en måte å 
lære på. 
 
Leken gir barna glede, 
fysisk, motorisk, emo-
sjonelt, tankemessig 
og språklig kunnskap. 
De ansatte på SFO vil 
skape en arena der 
barna skal lære å leke, 
samarbeide og delta i 
lek med andre barn. 
 
Barna kan også slappe 
av, tegne og drive på 
med forskjellige  
inneaktiviteter. 

SFO ved Mykje skole 
skal være preget av: 
 
 Fri lek og rett til å 

velge selv 
 Positiv oppmerk-

somhet og beløn-
ning 

 Struktur, god 
dagsrytme og    
gode rutiner 

 Grenser, trygghet, 
tilhørighet og om-
sorg 

 Medbestemmelse 
og deltagelse i 
daglige gjøremål 

 Anerkjennelse 
 Vennskap og byg-

ge gode relasjoner 
 Skikk og bruk/

felles regler som 
GULLREGLER 

 Ha det mosomt og 
leke med venner. 

 

SFO har ferieåpent i høst-
ferien, juleferien, vinter-
ferien påskeferien og 
sommeråpent i juni og 
juli før og etter skole-
slutt. 
Lillejulaften er vanlig åp-
ningstid. 
Julaften og nyttårsaften 
er det stengt. 
Onsdag før skjærtorsdag 
stenger SFO kl 12.00 



 

Mykje skole har 
fokus på vurde-
ring for læring.             

Målet med vurde-
ring er å bidra til  at 
elevene skal lære 
bedre ved å få gode 
tilbakemeldinger 
underveis, og bru-
kes som et redskap 
i læringsprosessen.  

Det er fire viktige 
prinsipp i vurdering 
for læring (VFL): 

Elevene skal forstå 

hva de skal lære og 
hva som er forven-
tet  av dem. Derfor  
har lærerne tydeli-
ge mål for lærings-
øktene.  

Målene skal gås 
gjennom med ele-
vene. De skal få til-
bakemeldinger som 
forteller om kvalite-
ten på arbeidet, og 
få råd om hvordan 
de kan bli bedre.  

Elevene skal bli in-

volvert i eget læ-
ringsarbeid blant 
annet ved å vurdere 
seg selv opp mot de 
faglige målene. 

Elevsamtalen er en 
del av dette. Vurde-
ring for læring er 
godt integrert i ar-
beid med ipad, der 
lærerne går gjen-
nom læringsmålene 
daglig. Vurdering er 
en og elevinvolve-
ring er en viktig del 
av fagfornyelsen. 

bygge gode venn-
skapsforhold 
• redusere konflik-
ter mellom elever 
• fremme verdier 
som inkludering, 
vennlighet og re-
spekt. 
 
Trivselslederne får 
kurs og opplæring i 
ulike leker og lærer 
hvordan de kan 
være med og skape 
et godt miljø blant  
medelevene sine.  

Med Trivselspro-
grammet legger  
mobbefrie trivsels-
ledere fra 4.-7. 
trinn til rette for  
positiv aktivitet i 
storefriminuttene. 
Målene med Triv-
selsprogrammet er: 
  
• Få mer variert lek      
og større aktivitet i 
storefriminuttene 
• legge til rette for 
at elevene skal 
kunne 

 
Vi ønsker at  
trivselslederne våre 
skal være et posi-
tivt element i arbei-
det vårt med inklu-
dering og et godt 
og trygt læringsmil-
jø for alle.  
 
 
 

Vurdering for læring 

Levering/ henting—parkering 

De av dere som må 
kjøre elevene til og 
fra SFO eller sko-
len , bes om å be-
nytte skolens gjes-
teparkering 
(grusområde vis a 
vis skolen).  

NB! Skolens perso-
nalparkering skal 

ikke benyttes ved 
levering/henting av 
elever.  

Handicap-
parkeringsplassene 
skal kun benyttes 
av dem som har 
parkeringsbevis. 

Det oppfordres til 
å la elevene gå 
eller sykle til sko-
len.  

Jo mindre biltrafikk 
en kan ha rundt 
skolen før og etter 
skoletid—jo mindre 
trafikkfarlige situa-
sjoner vil oppstå.  
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Elever som trivselsledere i friminuttene 

WWW.trivselsleder.no 



Ifølge overordnet 
del av læreplanen 
er målet for opplæ-
ringen å ruste barn, 
unge og voksne til  
å møte livets opp-
gaver og mestre 
utfordringer sam-
men med andre. 

Opplæringen skal gi 
hver elev kompe- 

tanse til å ta hånd 
om seg selv og sitt 
liv, og samtidig  
overskudd og vilje 
til å være andre til 
hjelp. 

Skolens viktigste 
oppgave er altså å 
ruste elevene for 
framtiden, å utvikle 

elevene sin selv-
stendighet og å 
fremme evnene  til 
å styre sitt eget liv. 

Det krever at sko-
len stimulerer ele-
venes motivasjon 
og setter dem i 
stand  til å sette 
seg mål og å plan-
legge og vurdere 

sitt eget arbeid.  

Flere av jobbene 
elevene våre skal 
ha i framtiden av-
henger av at de be-
hersker digitale 
verktøy.  
 

Karmøyskolen ser 
det som viktig å 
forberede elevene 
på framtiden ved å 
utvikle en skolekul-
tur for bruk av digi-
tale verktøy, samti-
dig som vi ønsker å 
utvikle det hele-
mennesket. 

 

Ipad som hoved-
verktøy gir store 
konsekvenser for 
pedagogikken og 
metodikken i klas-
serommet.   

Læringsbrett (ipad) 
gir andre lærings-
arenaer, øket effek-
tivitet, god mulig-
het for differensie-
ring. Det krever god 
struktur og klasse-
ledelse. 
 

Utgangspunktet er 
at barn elsker å læ-
re. Møtet med sko-
len skal være en 
arena der eleven får 
oppleve mestring 
og læringsglede. 
 

lese ved å skrive på 
ipad med lydstøtte, 
og ved at de utryk-
ker seg skriftlig på 
et tidlig tidspunkt i 
sin læring.  

Elevene venter med 
å lære å skrive for 
hånd til de har lært 
seg å lese og skri-
ve.  

Ved å skille  lese– 
og skriveopplæ-

Når kommunen vel-
ger  ipad som læ-
ringsverktøy i be-
gynneropplæringen 
er dette særlig be-
grunnet med øket 
læringsutbytte.  

Det har vært fors-
ket på effekten av å 
”skrive seg til le-
sing” i lese– og 
skriveopplæringen. 
Elevene lærer seg å 

ringen fra forming 
av bokstaver får  
elevene konsentrert 
seg om en ting av 
gangen.  

Metoden fører til at 
elevene blir gode til 
å lese og skrive på 
et tidligere  tids-
punkt i 1. klasse. 

Mestringsfølelsen 
en helt sentral. 

Ipad—Dypere læring med digital styring—Fagfornyelsen 

Begynneropplæringen med ipad 

 

Fagfornyelsen 

Dypere læring: 

- Koble nytt stoff 

til  tidligere læring 

 

- Jobbe med      

begreper 

- Gjøre egne valg 

- Løse åpne opp-

gaver 

- Reflektere 

- Formulere gode 

spørsmål 

- Medvirke 

- Samarbeide 

- Tenke kritisk 

- Bruke ulike 

læringsstrategier 

 

Skaperglede 

Utforskende 

undervisning 
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Alle voksne på Mykje 
skole arbeider etter 5 
delplikter: 
 
1. Følge med og 

fange opp hvor-
dan elevene har 
det. 

2. Gripe direkte inn 
3. Varsle rektor 
4. Å undersøke all 

mistanke 
5. Sette raskt inn til-

tak som sørger for 
et trygt skolemiljø 
og evaluere. 

 
Skolens plikt til å handle 
betyr at vi skal sette inn 
tiltak med en gang for å 
stoppe eventuell mobbing 
og trakassering. 
 
Det avgjørende er at ele-
ven skal ha det trygt og 
godt på skolen. 
 
Ved mistanke om, eller 
kjennskap til at en elev 
ikke har det bra på sko-
len, vil vi gjøre grundige 
undersøkelser og utarbei-
de en plan med tiltak 
som iverksettes. Plan og 
tiltak evalueres i lag med 
foreldrene og justeres. 
 
Foreldre kan etter regel-
verket melde inn saker 
direkte til Fylkesmannen 
dersom de mener at sko-
len ikke gjør nok, eller 
ikke har satt inn de rette 
tiltakene. Saken skal da 
først være tatt opp med 
rektor. 

Mykje skole arbeider 
aktivt og systematisk 
for eit godt miljø, der  
elevene skal oppleve 
trygghet og sosial tilhø-
righet. 

Vi er svært opptatt av 
forebyggende arbeid for 
å sikre elevene et godt 
psykososialt miljø. 

På våre ukentlige felles 
morgensamlinger har vi 
kontinuerlig fokus på 
ulike aktuelle temaer i 
forhold til skolemiljøet. 

Vi har også en omfat-
tende sosial handlings-
plan som vi arbeider et-
ter. Denne finner en på 
skolens hjemmeside. 

Den 1. august 2017 
kom det nye regler i 
Opplæringslova kapittel 
9A. Loven gjelder kren-
kelser både fra barn og 
voksne. 

Her fikk skolen en skjer-
pet plikt til å handle i 
mobbesaker gjennom 
en ny aktivitetsplikt. 

Alle elever har rett til et 
trygt og godt skolemiljø 
som fremmer helse triv-
sel og læring. 

Som skole har vi null 
toleranse mot krenkel-
ser som mobbing, vold, 
diskriminering og tra-
kassering.   

Elevene skal ha et godt og trygt læringsmiljø 
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Venner 

gjør ver-

den til et 

godt sted å  

være. 

Vi ønsker et tett 
og godt samarbeid 
med hjemmene, 
slik at alle elevene 
våre opplever  en 
trygg og god sko-
lehverdag! Det er 
lav terskel for å 
kontakte skolen. 

 
Skolemiljøet ved 
Mykje skole skal 
være preget av: 
 
 Inkludering 
 Toleranse 
 Vennskap 
 Likeverd 
 Gode rela- 
       sjoner 



 

 
  

Ordensregler for Mykje skole 

Vi ønsker at Mykje skole skal være en trivelig og trygg skole for alle. 

Du har rett på: 

     at andre møter deg på en vennlig måte, og er høflige og greie mot deg. 

     at andre viser respekt for deg. 

     at ingen mobber eller plager deg. (Jmfr. opplæringsloven § 9a). 

     at det er ro og orden i timene. 

     at eiendelene dine får være i fred. 

 

Du har ansvar for: 

å være vennlig, høflig og grei mot alle. 

å vise respekt for medelever og personalet på skolen. 

å møte presis til timene. 

å ha med utstyr som du trenger til timene. 

å sette sykkelen i sykkelstativet dersom du sykler til skolen. 

å gå rolig inne. 

å bruke innestemme når du er inne. 

at du kun kaster snøball på anvist sted. 

å ta godt vare på skolen og skolens eiendom. ( Bygninger, uteområde, møbler, utstyr, bøker 

osv. ) 

å bruke nettvett når du benytter skolens IKT-utstyr. 

 

Dette har du ikke lov til: 

å snakke stygt om, mobbe eller plage andre. (Jmfr. opplæringsloven § 9a. Se også egne regler 

mot mobbing.) 

å ha med rullebrett, rulleskøyter eller lignende. 

å ha med mobiltelefon eller andre verdigjenstan-

der. 

å ha med snop. 

å kaste snøball utenfor anvist område. 

å ha med kniv eller andre farlige gjenstander. 

å ha med tobakk eller andre rusmidler. 

å misbruke skolens IKT-

utstyr. 

hærverk av skolens eien-

dom eller eiendeler. 

  

 

Ordensreglement og sanksjoner—Utdrag fra forskrift om 

ordensreglement for Mykje skole 
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Dersom du bryter reglene, kan det føre til: 

tilsnakk/irettesettelse. 

samtale med kontaktlærer eller andre an-

satte, sosiallærer og/eller skolens ledelse. 

telefon fra skolen til hjemmet og/eller møte 

nødvendige parter/instanser. 

fullføre arbeidsoppgaver i friminutt. 

sitte inne i friminutt og/eller ha friminutt til 

andre tider enn  medelever. 

gå sammen med en voksen i friminutt. 

beslagleggelse av eventuelle ulovlige gjen-

stander resten av skoledagen. 



 

Undervisning i fagfornyelsen 
 
I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å ut-
vikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille 
spørsmål, utforske og eksperimentere og gå i dybden 
i fagstoffet er viktig i de nye læreplanene. 
 
 Refleksjon over egen læring og stille gode 
       spørsmål 
 
 Øve opp kritisk tenkning 
 
 Få til kreativ tenking og skaperglede 
 
 Elevene skal få lære seg å ta i bruk enkel koding  
 
 Varierte og tilrettelagte åpne oppgaver med mulighet for 

praktisk tilnærming. 
 
 Dybdelæring 
 
 Integrere de tre tverrfaglige emnene i fagene: 
  
        - Folkehelse og livsmestring 
        - Bærekraftig utvikling 
        - Demokrati og medborgerskap 
 
 Videreutvikle bruk av ipad i undervisningen 
            
 
Elevvurdering – Vurdering For Læring skal øke elevens læ-
ringsutbytte ved Mykje skole.  
 
 Tydelige mål og forventninger 
 Gi tilbakemelding som forteller om kvaliteten på 

arbeidet 
 Gi gode råd om hvordan elevene kan forbedre seg 
 Elevene skal være involvert i læringsarbeidet og 

vurdere seg selv. 
 
 

 Elevene sitt læringsmiljø :  
 

 Utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø. 
 
 Fortsette Trivselslederprogrammet på skolen 

 
 Videreutvikle god klasseromsledelse – Tydelig 

struktur og rutiner i dagen på alle trinn. 

Pedagogiske hovedmål for  

skoleåret 20/21 

Nøkkelord i 

arbeid med 

ipad: 

 

Mestre 

Skape 

Reflektere 

Anerkjenne 
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Kultur er viktig på  
Mykje skole. Her fra 
det store korslaget 
som vi hvert år ar-
rangerer i skoletorget 



 

 VISMA Flyt  Skole 

Informasjon—kontakt hjem—skole 

 
Helsesykepleier 
 
Ingvild Sakseid og  
Berit Urdal Våga  er 
begge tilknyttet My-
kje skole. 
 
Tidene de er på sko-
len kan variere noe, 
og dere vil finne 
oppdatert info på 
skolens hjemmeside. 
 
Tlf. helsesyke-
pleier direkte: 
 
902 46 930 Ing-
vild 
 
404 06 462 Berit 
 
Norheim Helsesta-
sjon 
Kontor Norheim: 
52811690 

 
Skolehelsetjenesten er 
et gratis tilbud til alle 
elever på skolen, der 
de kan komme og 
snakke med helseyke-
pleier om det de måtte 
lure på. F.eks. om 
vennskap, følelser, be-
kymringer, vanskelige 
tanker etc.  
 
De foretar også må-
ling, veiing og vaksi-
nering. 
 
Se mer info på skolens 
hjemmeside 

 

Vi ønsker alle  velkommen til et nytt skoleår 
med spennnde læring og store opplevelser.  
 
Kunnskap og glede—Mykje er stedet! 

Godt samarbeid mellom skole og hjem bi-
drar både til gode læringsvilkår for hver en-
kelt elev, og til et godt læringsmiljø for alle. 

Skolene i Karmøy bruker 
Visma Flyt Skole som 
kommunikasjon mellom 
hjem og skole. Visma Flyt 
Skole består av nettsiden 
«Visma Flyt skole» og 
appen «Min skole».  
 
Nettsiden Visma Flyt sko-
le (VFS):  
Innlogging: Gå til sko-
le.visma.com/karmoy Velg 
deretter fanen som heter 
Logg inn med ID-porten.  
 
På startsiden vil den foresat-
te se et elevkort per barn 
med: 
 

 elevens navn og klasse 
 

 navn på kontaktlærer 
  

 knapp for å sende  
     Melding 
      

 knapp for å melde på/
endre/si opp SFO opphold 
 

 knapp for å registrere 
samtykke på eleven 
 

 knapp for å registre-
re permisjonssøknad 
 
Foresatt har fra foresattkor-
tet tilgang til å: 
Endre e-postadresse og tele-
fonnummer ved å klikke på 
Rediger 

«Min skole»-
app: 
Foresatte kan sende og lese 
meldinger til/fra skolen direkte 
via appen «Min skole». Sko-
lens personale har ofte ikke 
anledning til å lese/besvare 
meldinger i løpet av skoleda-
gen, derfor må meldinger sen-
des før kl. 08.00 (dette gjelder 
både skole og SFO). 
 
 Meldinger som gjelder skole 
skal sendes til alle kontaktlæ-
rere på trinnet. 
 
Fravær som skyldes sykdom 
eller lege/tannlegebesøk skal 
også føres i appen.  Ved annet 
fravær må foresatte søke per-
misjon i god tid på forhånd via 
nettsiden VFS.  
 
SFO 
I min skole-appen er det et 
SFO-ikon nede i høyre hjørne. 
Der kan dere registrere inn 
merknad/henting til SFO, en-
ten på enkeltdager eller repe-
terende dager i uken.  
 
For å være garantert at mel-
dingen blir registrert i tide, må 
den legges inn senest kl 08.00 
gjeldende dag. I appen kan 
dere også se info om SFO-
opphold, merknader når bar-
net er sjekket inn/ut. 
 
For å søke/endre/si opp SFO-
plass  må dere logge på nett-
versjonen av VFS. 

https://skole.visma.com/karmoy
https://skole.visma.com/karmoy

