
Kopervik skole
En høstdag



129.600 kroner skal vi
bruke på nye bøker
til biblioteket vårt før
jul.

Sammen med Stangeland
ungdomsskole og et par skoler
til er Kopervik skole pilotskole i
et biblioteksprosjekt.  Målet er å
hjelpe elevene våre til å bli gode
lesere.  Vi starter med å
oppgradere biblioteket vårt. 
 Prosjektet blir gjennomført i
samarbeid med Karmøy
folkebibliotek.

Kopervik skole i tall:

Pilotskole

Tenk at vi bruker om lag 789.000
kroner hver uke på skolen vår for
å bidra til at våre 324 elever får ei
god nåtid og ei god fremtid.

Cirka 1000 skoletimer med lærer
og miljøarbeider skal planlegges
og gjennomføres i klasser og sfo
hver uke.

Det blir ønsket god morgen cirka
10.000 ganger i løpet av ei uke:-)

Gjennomsnittsalderen i
personalet er på 41,4 år.

Fau
Fau har konstituert seg og hatt sitt
første møte.  Agnes Synnøve Gjertsen
er leder.  De har opprettet en
foreldregruppe på Facebook.  Fau har
startet en reflekskonkurranse i
november.  Se siste side.  Fau er også
opptatt av trafikksikkerheten rundt
skolen vår.  Se egen sak i denne infoen.

Elevråd
Elevrådet er i gang med sitt arbeid.  De er også
opptatt av trafikksikkerhet og ønsker ikke at
det kjøres biler langs skolens nordside. 
 Elevrådet tar opp saker som har med
elevenes skolemiljø å gjøre.  De har mange
gode forslag og vi vil prøve å følge opp
arbeidet de gjør så godt som mulig.  Fau vil få
orienteringer fra elevrådet på sine møter om
de ønsker.



Pals
Vi er en Pals skole.  Pals står for positiv
atferd, støttende læringsmiljø og
samhandling i skolen.  Vi vil fremme positiv
atferd og arbeide for å skape et støttende
læringsmiljø på skolen vår.  Samhandling er
en forutsetning for å klare dette.  Hos oss
tar vi utgangspunkt i begrepene omsorg,
ansvar og respekt.

Det øves på forventet atferd hos oss.  Vi
rettleder mer enn vi "irettesetter".  Vi
jobber også for at personalet skal følge de
samme prinsippene for klasseledelse.

Anne R Torsheim er vår nye
helsesykepleier.  Anne er på plass mandag
til og med torsdag.  Dette kalenderåret har
helsesykepleier fra tid til annen blitt brukt
noe opp mot Covid-arbeidet i karmøy
kommune.

Ta gjerne kontakt med Anne.  Hun har
kontor rett inn hovedinngangen, døra til
høyre.
Tlf 482 17 060

Eksempel på en "praktisk" måte elevene har arbeidet med
lærestoffet.  Her fra 2.trinn i vår. En ipadeske ble gjenbrukt.

Covid:  Smittevernet fungerer så langt godt på skolen vår. 
 Dessverre har vi hatt en del fravær både av ansatte og
elever i høst på grunn av lavere terskel for fravær.  Det
påvirker normal drift hos oss.  Det vil vel bli bedre en gang.



Tidlig innsats

Fagfornyelsen:

Trygg trafikk

  Fagfornyelsen kaller vi de endringene som nå er gjort i læreplanene.  Hvorfor endres læreplanene
og hva vil endringene bety hos oss?  Daværende kunnskapsminister sa ved fremleggelsen av planen
at verden har endret seg en del siden forrige læreplan.  Den teknologiske utviklingen har gått fort.
Den gamle planen var for omfattende, den gav ikke elevene mulighetene til å lære og forstå det
viktigste.  Det var for dårlig sammenheng mellom fagene og det var for lite fokus på utforsking og
det praktiske i fagene.  Den nye planen skal gi et verdiløft, i tillegg til å rette på manglende ved den
gamle planen.  

Vi vil bruke "personalmøtene" våre til å utarbeide gode undervisningsopplegg som vil gi elevene
mer tid til å lære seg de viktigste kompetansemålene.  Vi vil arbeide for å få til en mer praktisk og
engasjerende undervisning hvor elevene får undre seg og utforske i de temaene de arbeider med. 
 Vi kommer også til å gjennomføre en del felles tverrfaglige temaer på skolen.

Vi har nok en gang blitt tipset om at vi har elever,
helt ned på 3.trinn, som riskikerer liv og helse ned
Østrembrovegen.  Det går for raskt unna på sykkel
og med sparkesykler.  De sykler gjerne midt i vegen
over broa, selv om det er dårlig sikt der.

Vi får også tilbakemeldinger fra folk som ser at
noen av våre elever blir satt av oppe i
Nordalsvegen.  Der blir det snuing og rygging som
utsetter elevene våre for fare.  Hvis elevene ikke
kan gå eller sykle til skolen så er det mest fornuftig
å slippe dem av ved bussholdeplassen på skolen.  Vi
vil ikke at noen av våre elever skal komme til
skade.

 Det er varslet om nestenulykker her.

De av våre 1.-4.trinns elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing,
skriving og regning får hos oss tett oppfølging.  Vi har tilbud om intensivkurs
som blir gjennomført av inspektør Kjersti, Gro og Maria M hver uke.  Det blir
også gitt intensivopplæring i klasse for disse elevene.  Dere foreldre får
rapporter på dette arbeidet.  Læreren får også tips om videre arbeid.

Det er i tillegg svært viktig at dere foreldre følger opp lekser på hjemmebane. 
 Det å lese for og med elevene betyr så mye.  
Det er i vår felles interesse at vi får hjulpet elevene våre. Skal eleven og vi i
Norge ha det godt også i fremtiden, må vi alle bidra. 



Folkeavstemming
Det er ikke bare i USA det
er valg denne uka.  Det blir
folkeavstemming om
målform på nye Stangaland
skole torsdag 5.november. 
 Det skjer på rådhuset fra
09.00-20.00.  Dere som bor
på "andre siden" av
vippebroa har stemmerett.  
Les mer om det på 
Karmøy kommunes hjemmeside.  

NB!  Det er ingen av våre elever som må
bytte skole.

Tilpasset opplæring
Opplæringen skal tilpasses elevene evner
og forutsetninger.  Det betyr at vi skal
legge opp til en variert opplæring for å "nå"
elevene våre.  Det handler om å bruke
varierte metoder med fortelling, forelesing,
samtaler, lyd, bilde, stille spørsmål, la
elever stille spørsmål, lage, lese, få tid til
undring og utforsking.  Det handler også
om å tilpasse typen arbeidsoppgaver og
mengden arbeidet elevene får.  Det er et
stort sprik mellom evner og forutsetninger
hos elevene våre.  

Leseleksene våre er differensierte.  Det
betyr at vanskegraden og mengden
lesestoff varierer mellom elevgrupper.

Vi har satt av samarbeidstid hver mandag
slik at lærerne på hvert trinn og i de ulike
fag får tid til å tenke tilpasning.  

https://www.karmoy.kommune.no/folkeavstemming-om-malform/


Trygt og godt skolemiljø.

Bildet er tatt tirsdag kveld på Fredtun.  Det er våre sjuendeklassinger som er på klassetur. 
 Stemningen var god og både elever, lærere, miljøarbeidere og foreldre bidrar for å skape et
godt klassemiljø.  Foreldre bakte brød og lagde tomatsuppe som ettermiddagsmat for
elevene våre.  FAU støtter denne typen skoleturer for 7.trinn hvert år.

Arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø er både kjekt, viktig og krevende.  God
klasseledelse er veldig viktig for å få dette til.  Dere foreldres holdninger og oppdragelse av
barna er også veldig viktig for å skape et godt miljø.

Det oppstår mange situasjoner i det daglige hvor elever havner i en eller annen form for
konflikt.  Vi voksne griper inn straks vi blir kjent med dette og det arbeides med denne typen
problemer hver time hver dag.  Vi setter inn tiltak umiddelbart.  

Hendelsene har sjelden bare en årsak eller bare én som bommer på oppførselen.  Som regel
er det litt provosering fra begge parter.  Andre ganger er det elever med det vi kan kalle for
"manglende impulskontroll" som har uønsket atferd eller blir utsatt for uønsket atferd. Da
har vi noen "verktøy" vi forsøker å bruke for å bedre situasjonen.  Vi må da hjelpe disse
elevene til å kunne fungere bedre i et sosialt samspill.  Vi har sosiallærer som har noe tid til å
bidra i dette arbeidet. Det er ikke til å legge skjul på at vi ser behovet for å ha andre typer
fagpersoner inn i skolen for å hjelpe oss med en del av utfordringene vi møter.

Vi har nylig gjennomført Spekter og elevundersøkelsen.  Videre har vi på småtrinna gått
gjennom hvilke relasjoner vi voksne har til hver eneste elev.  Det vil bli  laget planer på alle
trinn for å møte de utfordringene som en ser gjennom disse systematiske undersøkelsene.

  



Reflekskonkurranse i november.

Fau premierer beste trinn.



Tyverier

Vi opplever denne høsten at flere sykler og
sparkesykler forsvinner.  Noen av dem
dukker opp igjen i ei grøft her og der.  Vi vet
ikke hvem som gjør dette.  Sykler og
sparkesykler må låses for å redusere risikoen
for tyveri.


