
Informasjonsbrosjyre 2019-2020 

 

Sammen skal vi få fram det beste i alle. 
 

NYTTIGE OPPLYSNINGER 
 
Skolens adresse:                    Avaldsnes skole ,Boks 111 ,4299 Avaldsnes 
Skolens hjemmeside:           https://avaldsnesskole.karmoy.kommune.no 
 
 
Telefonliste: 
Sentralbord                               52 81 15 44 
Rektor                                        52 81 15 46 
Inspektør                                   52 81 15 45 
SFO                                             992 57 354 
 
Skolens sentralbord er åpent fra kl.08.00-15.00,ring 52 81 15 44 
 
 



ADMINISTRASJON 
 
Rektor:             Grethe Grønnevik 
Inspektør:         Håkon Austrheim 
SFO leder:         Jane Fikstveit  
Sekretær:           Eva Thorsen 
 
Helsesykepleier: Kirsten Støle 
Helsesykepleier  er vanligvis å treffe på skolen mandager og torsdager kl.8.30-14.00. 
Telefon: 52 81 15 02.  Mail: kir@karmoy.kommune.no 
Helsesøster har kontor på grupperom i 2.etg.hovedbygg. 
 
 

PERSONALET 
Vi er nå 31 ansatte på skolen, lærere, miljøarbeidere og lærling. 

 
ORGANISERING AV SKOLEDAGEN 

 
Skoledagen starter kl.08.30 
SFO begynner dagen klokka 07.00,og starter opp igjen etter siste læringsøkt: 

• Mandag kl.14.05     
7.trinn går til kl.14.50 siden de har en uketime mer . 

• Tirsdag  kl.14.05 
• Onsdag  kl.12.25 
• Torsdag kl.14.05 
• Fredag   kl.11.15    

5.-7.trinn slutter kl.14.05  
 
SFO avslutter kl.16.30 mandag-fredag. 
 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN 
 

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud som blir gitt ved skolene for barn i 
1. - 4. klasse. Karmøy kommune står som eier, mens det er rektor ved den enkelte skole som er 
administrativ og faglig leder for SFO. I tillegg er det satt av tid til miljøarbeider for å koordinere 
ordningen. 

Påmelding 
Foresatte melder barnet på den enkelte skoles SFO.  Fristen for påmelding er 1. mars. Påmelding skjer 
elektronisk via kommunen sine nettsider, http://www.karmoy.kommune.no 
Tildelt plass beholdes til den blir sagt opp. Derfor trenger dere foresatte ikke å søke hvert år. 
Alle som sender påmelding innen fristen, er garantert plass.  

 

 

 



LEKSEHJELP 

 
Alle elever i 2.-4.klasse tilbys leksehjelp etter skoletid. Tilbudet er frivillig og gjelder både for 
elever som går i SFO og elever som ikke går i SFO. Leksehjelperen vil være en miljøarbeider ved 
skolen. 
Leksehjelp er et tilbud om hjelp til skolearbeid. Det er imidlertid nødvendig å understreke at et slikt 
tilbud ikke er en fullverdig erstatning for den hjelp og støtte foresatte kan gi sitt barn. Det er derfor 
viktig at foresatte fremdeles følger opp sitt barns leksearbeid. 

 
 

SATSINGSOMRÅDER 
 
Dypere læring med digital støtte.   
Et trygt og godt skolemiljø.  
Fagfornyelsen. 
 

HJEM-SKOLE SAMARBEID 
 
Halvårsvurdering. 
Skolen innkaller to ganger pr. skoleår til halvårsvurdering. Eleven skal være til stede på minst en av 
disse samtalene. Halvårsvurderingene legges som hovedregel innenfor lærernes normalarbeidstid 
som er kl.08.15-15.00.. 
Kontaktlærerne vil sende ut tidspunkt for halvårsvurderingene i god tid. 
 
Foreldremøter 
Dato for felles foreldremøte blir: tirsdag 27.august. 
 
 

RÅDSORGANENE I SKOLEN 
 

De ulike rådsorganene er: 
Elevrådet, Foreldrerådet, Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget. 
De ulike rådsorganene skal være i funksjon innen høstferien 2019. 
 
 

ORDENSREGLEMENT 
 
Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa 
(opplæringsloven) § 2-9, har hovedutvalg oppvekst og kultur fastsatt forskrift om felles 
ordensreglement. 

I tillegg til det felles ordensreglementet, gis samarbeidsutvalget ved den enkelte skole myndighet til å 
vedta utfyllende regler tilpasset lokale forhold.  



Ved eventuell motstrid er kommunens ordensreglement overordnet det lokale ordensreglementet. 
Det gis informasjon om ordensreglementet på foreldremøtet om høsten. 
 

 
PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ 

Lovverk, kommunal plan og skolens plan skal ligge på skolens hjemmeside. Skolens plan vil først  
være klar i slutten av september etter drøftinger i FAU og SU/SMU. Da finnes den på hjemmesiden. 

 
SKOLERUTE 

Skoleruten ligger på skolens hjemmeside. 

 
RUTINER SYKDOMMER 

Rutinene ligger på skolens hjemmeside. 
 

RETNINGSLINJER GUDSTJENESTER 
 
Rutinene ligger på skolens hjemmeside. 

 
 

 

 
      

SKOLESKYSS-TRAFIKKSIKKERHET 
 
Bringing og henting av elever til skole og SFO. 
Pga. sikkerheten til barna skal all av- og påstigning fra privatbil skje i rundkjøringen på   buss- snu 
plassen .Elevene skal derfor ikke kjøres fram til hovedinngangen uten at det er gitt spesiell tillatelse til 
dette. 
Bare i avtalte tilfeller skal elever kjøres inn i selve skolegården til SFO lokalet. 
Dersom du skal på et møte eller følge ditt barn inn i klasserommet, så skal du parkere på skolens 
parkeringsplass. 
Det kan også være hensiktsmessig og trafikk-sikkert å bruke parkeringsplassene ved REMA til 
avstiging og påstigning om morgenen og ved skoleslutt/SFO slutt. Her er det som regel god plass, 
men vis hensyn da vi ikke er på skolens egen eiendom.  
Plan for trafikksikker skole ligger på skolens hjemmeside. 
 
Rett til skyss 
Skyss gis til elever i 1. klasse som har minst 2 km. gangavstand mellom bosted og opplæringssted 



regnet etter korteste gangavstand. For elever i 2. til 10. klasse gir avstand på minst 4 km. mellom 
bosted og opplæringssted rett til skyss. 
 
Mistet/ødelagt busskort 
Elever som har mistet/ødelagt busskortet må betale et gebyr på 50 kr. Dersom bestilling av nytt kort 
skyldes kortfeil, skal ikke eleven betale gebyr. 

 
MELDING OM ELEVFRAVÆR 

 
Når en elev er borte fra skolen og/eller møter uforberedt, må dere foreldre/ foresatte gi opplysninger 
om dette via Visma kl.08.00. 
Dersom en elev har mer enn ti dagers fravær i løpet av et skoleår, vil skolen ta kontakt med Karmøy 
kommunes fraværsteam og drøfte saken Dette er en rutine som gjelder hele Karmøy kommune. 
Rutinen ligger på skolens hjemmeside, 

 
 

SØKNAD OM PERMISJON 
 
Søknad om permisjon(såkalt fri fra skolen) sendes via Visma skole. Vi ber om at dere foreldre/foresatte 
legger ferier til skolens ferier slik at ikke elevene mister unødvendig mange skoledager. I henhold til 
Opplæringslovens § 2-11 har skolen kun anledning til å innvilge permisjon fra undervisningen i inntil 
to uker. I de tilfellene hvor det er aktuelt med et lengre fravær, må de foresatte overta ansvaret for 
undervisningen selv. Barnet har ikke rettigheter som elev ved skolen i denne tida. 

 

 


