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INFORMASJONSHEFTE 2020-2021
Velkommen til nytt skoleår!
Høsten 2020 vil det være 89 elever ved Jønsrud skole. Det er 15 ansatte ved skolen. Rektor, 12
lærere, samt 3 barn og ungdomsarbeidere. Det går 30 barn på vår SFO. Sammen med dere
foresatte er vi over 350 mennesker som nesten daglig har en eller annen form for kontakt med
skolen, og som skal samarbeide om læring og utvikling for elevene våre.
Jønsrud skole er en del av Løtenskolen, og jobber etter mål som blir satt for skolene i
kommunen. Skolene i Løten har mange felles prosedyrer og mål for å kunne skape den gode
skolen i Løten.
Skolen har laget egne planer for å kunne oppfylle vårt ønske om å gi elevene den beste skolen,
og en skole for fremtiden. Det handler for oss om et godt hjem-skolesamarbeid, satsning på de
grunnleggende ferdighetene hos elevene, et godt klassemiljø, god klasseledelse og et miljø for å
jobbe med skole/fag. Skolen har ambisjoner for alle elevene, der de skal kunne utvikle et godt
faglig grunnlag innenfor sin utviklingssone. Vi kan love at vi på skolen gjør vårt beste hver dag.
Allikevel vet vi at i løpet av skoleåret er det alltid noen som føler at skolen ikke dekker deres
behov. Jeg håper da at dere tar kontakt med skolen direkte eller bruker FAU. Det er viktig for oss
å få tilbakemeldinger, slik at vi kan utvikle oss videre. Hjem-skole samarbeid er beskrevet mer
senere i dette heftet. Det legges jevnlig ut informasjon om klassene på skolens læringsplattform
– Skooler. Dere kan forvente å finne ukeplaner, timeplaner og linker til pedagogiske nettsider
som elever og foreldre kan bruke sammen. Skolen benytter Visma for å sende ut påminnelser og
informasjon.
Skolen har en tydelig og klar profil mot mobbing og vold. Vi har en nulltoleranse, og dersom
mobbing forekommer har skolen nedfelt skriftlige rutiner for å følge opp dem som er involvert.
Tiltak som retter seg mot utøver av mobbingen vil i løpet av året bli skjerpet, og kan føre til
skolebytte. Skolen følger opp elevenes læringsmiljø med årlige brukerundersøkelser og elevråd.
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Elevene ved vår skole skal bli møtt av voksne som har tro på elevene og viser dette i sitt daglige
virke i skolen. Vi skal se de positive og sterke sidene til elevene. Elevene tar selvstendige valg
og skaper sitt liv, men vi skal hjelpe elevene til å utvikle et grunnlag for å ta egne beslutninger.
De skal i skolen møte god læring og oppleve mestring, slik at de kan utvikle seg til hele
mennesker.
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Vi har som mål å bli beste skole i Hedmark. Det vil kreve det beste av elevene, foreldrene og
skolen, og vi håper at ved et godt samarbeid skal vi lykkes sammen om dette.
Dette heftet skal gi hjemmene og de foresatte en god oversikt for å kunne følge skolens
virksomhet, innhold, kontaktpersoner og øke muligheten for å følge opp skolehverdagen for
deres barn på en god måte.
Vi ønsker dere velkomne og håper dere opplever en positiv og læringsgivende skolehverdag.
Hilsen
Audhild Køhl
Rektor

Kontaktinformasjon

Adresse

Jønsrud vegen 5, 2340 Løten

Åpningstider SFO

07:15-16:30

Skolens hjemmeside

http://www.loten.kommune.no/jonsrud/skole/

Skolens telefonnummer

625 64 280

Mobilskole

Visma
https://www.loten.kommune.no/skolelinker/
916 79 205

SFO telefon
Rektor Audhild Køhl

Tlf. 625 64 280 – 934 13 410
Audhild.kohl@edu.loten.kommune.no

Rektors stedfortreder Marit Schjerpen

Tlf. 472 73 968
Marit.schjerpen@edu.loten.kommune.no

SFO-leder Anne Marit H Kroken

Tlf. 980 42 082
Anne.marit.kroken@edu.loten.kommune.no

2.

Pedagogisk personale skoleåret 2020/21:

Kari Lindstad
Kari.Lindstad@edu.loten.kommune.no

1.trinn

Ida T Olsen
Ida.Therese.Olsen@edu.loten.kommune.no

2.trinn

Marit Schjerpen
Marit.Schjerpen@edu.loten.kommune.no

3.trinn

Terje Nyland
Terje.Nyland@edu.loten.kommune.no

4.trinn

Henning Aasen
Henning.Aasen@edu.loten.kommune.no

5.trinn

Hans Erik Brandsegg
Hans.Erik.Brandsegg@edu.loten.kommune.no

6.trinn

Espen Ekkjestøl
Espen.Ekkjestol@edu.loten.kommune.no

7.trinn

Anne Line D Jønsrud
Anne-LineD.Jonsrud@edu.loten.kommune.no

Spes.ped koordinator

Lene W. Vestheim
Heidi Bekkevold
Katrine Aa. Lund
Katrine.Aanestad.Lund@edu.loten.kommune.no

Permisjon 20/21
Permisjon til des.20
Spes.ped / mat og helse

Janne Grindflaten
Janne.Grindflaten@edu.loten.kommune.no

Faglærer

Endre Fiske Eidslott
Endre.Fiske.Eidslott@edu.loten.kommune.no

Faglærer
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Andre ansatte:
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Anne Marit Hagen Kroken
Anne.Marit.Hagen.Kroken@edu.loten.kommune.no

SFO leder

Siv Tove Rømoen
Siv.Tove.Romoen@edu.loten.kommune.no

Barne- og ungdomsarbeider

Tina G. Skjærstad
Tina.Skjaerstad@edu.loten.kommune.no

Barne- og ungdomsarbeider

Evy Lillehagen
Evy.Lillehagen@edu.loten.kommune.no

Assistent

Frank Engebakken
Frank.Engebakken@loten.kommune.no

Vaktmester

Haldis Danielsen
Halldis.Danielsen@loten.kommune.no

Renholder

Ida Therese Børresen
Ida.Therese.Borresen@loten.kommune.no

Renholder

3.Ordensreglement for Jønsrud Skole og SFO
Ordensreglement har vi for at skolen skal bli en trygg arbeidsplass for alle som arbeider der, både barn
og voksne. På Jønsrud vil vi at alle skal trives!

DET ER IKKE TILLATT Å MOBBE ANDRE!

1. Jeg vil vise respekt for og ta hensyn til mine medmennesker i skolesamfunnet ved at jeg:
- er høflig og behandler alle på en ordentlig måte
- møter presis til timer og avtaler
- behandler skolens bøker, materiell og inventar pent
- ikke plager, sjikanerer eller mobber noen, verken fysisk, psykisk verbalt eller ved bruk av
elektroniske hjelpemidler
- unngår lek og handlinger som kan skade meg selv eller andre
- sørger for at det er ryddig og trivelig rundt meg
- har akseptabel språkbruk (lar være å banne, komme med ufine kommentarer og frekke
svar)
2. Jeg vil bidra til at vårt skolemiljø skal være preget av samarbeid, respekt og trivsel.
3. Jeg skal holde meg i ro timene og vise respekt for undervisningen.
4. Jeg skal være innenfor skolens område i skole- og SFO-tiden. Jeg kan bare forlate skolens
område etter avtale med en voksen på skolen.

6. Det er forbudt å kaste stein og snøballer på skolen, skoleveien og ved bussholdeplassen
(Kasting skal skje mot blink)
7. Jeg skal bruke hjelm på skøytebanen og på sykkelturer
8. Det er ikke lov å sykle i skolegården i skolens og SFOs åpningstid. Syklene skal stå på
anvist plass
9. Skolen erstatter ikke personlige eiendeler som blir stjålet/ødelagt
10. Foreldre/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlige for skader/hærverk som barn gjør på
skolen eller på skolebussen
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5. Det er ikke tillatt å ta med utstyr som kan være farlig for meg eller andre
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11. Mobiltelefon og lignende skal ikke brukes i skoletiden, og skolens regler for data- og
internettbruk skal følges.
12. Elever som bruker buss må rette seg etter de regler som gjelder for offentlige
kommunikasjonsmidler.
13. Brus og godteri skal ikke spises i skoletiden
14. Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk
(røyk, snus, skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler.
15. Yttertøy og sko skal oppbevares i gangen. Bruk innesko.
16. Elever skal ikke oppholde seg i gymgang og garderober utenom gymtimene
17. Skolen trenger melding fra foresatte når du har/ ikke har:
- gjort lekser/oppgaver som avtalt
- vært borte fra skolen
- når du trenger fri fra skolen i forbindelse med tannlege/legebesøk eller lignende
- når du søker om fri utover skolens vanlige ferie (eget skjema skal fylles ut)

Brudd på ordensreglementet vil medføre følgende tiltak:
-
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-
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tilsnakk, muntlig irettesettelse fra en ansatt på skolen
melding sendes hjemmet, muntlig eventuelt skriftlig
ta igjen tid i friminuttet eller etter skoletid
overføring til annen klasse, aktivitet eller tilsyn for resten av dagen
foreldre kan bli bedt om å delta på klasseturer/ekskursjoner
Utvisning fra skolen resten av timen/dagen
Ved beslag av mobiltelefon levers den tilbake etter endt skoledag eller påfølgende
dag
Brudd på data- og internettregler vil medføre at eleven utestenges fra data i
skoletiden for en viss periode.

Ordensreglene er basert på følgende lovbestemmelser:
Opplæringslovens ;
- § 1-2 formålet med opplæringen
- § 2-10 bortvisning
- § 2-11 permisjon fra pliktig opplæring
- § 9 a elevenes skolemiljø
- skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2.
4. Prosedyrer ved henvendelse om tiltak på det psykososiale opplæringsmiljøet jf. opplæringslovens
§ 9a - for Løtenskolen
Prosedyrer ved henvendelse om tiltak på det psykososiale opplæringsmiljøet jf. opplæringslovens § 9a 3 for Løtenskolen

Denne rutinebeskrivelsen skal ivareta situasjoner hvor skolen mottar en henvendelse om tiltak som
omhandler en elevs psykososiale opplæringsmiljø, altså at en eller flere elever blir utsatt for mobbing,
krenkelser eller andre forhold som faller inn under § 9a - 3.
En henvendelse fra en elev eller foresatt skal straks bringes til rektor. Henvendelsen kan komme i form
av brev, sms, e-post eller samtale med foresatte eller eleven selv.
Det kan også være slik at skolen avdekker forhold selv. Da vil de prosedyrer som er beskrevet i Felles
håndteringsverktøy mot mobbing i Løtenskolen(kap.2), samt skolenes egne handlingsplaner gjelde.
Bestemmelser fra 1. august 2017:
Aktivitetsplikt:
• Sikre at skolen handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen er
pliktsubjektet.
Fem handlingsplikter:
Alle som arbeider i skolen har plikt til:
1. følge med
2. gripe inn
3. varsle
Skolen har plikt til:
4. undersøke
5. sette inn egnede tiltak
Elevens medvirkning – til barnets beste – bli hørt!!

Rundskrivet finner du her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/ettertema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
En henvendelse på det psykososiale opplæringsmiljøet til eleven utløser en umiddelbar
undersøkelsesplikt for skolen.
Til grunn for dette arbeidet ligger skolens orden- og oppførselsreglement og handlingsplan ved
mobbing.
Jønsrud skole
Audhild Køhl/rektor (sign)
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Et todelt dokumentasjonskrav slik at skolen senere kan vise hva de har gjort og for at skolen skal ha
gode rutiner.
Det er skjerpet aktivitetsplikt der ansatte krenker elever.
Det som er avgjørende for skolens aktivitetsplikt, er hvordan eleven faktisk opplever å ha det mens han
eller hun er på skolen, skolefritidsordningen eller leksehjelpen.
Hvis de digitale krenkelsene fører til at eleven opplever mistrivsel ved å være på skolen, utløser dette
aktivitetsplikt for skolen selv om krenkelsene har skjedd utenom skoletiden og utenfor skolens område.
Tiltaksplikt!!
Krav om enkeltvedtak går ut.
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5. Ulik informasjon
Leksehjelp
Leksehjelp er et tilbud til elevene i 3.-7. klasse. Dette er tid hvor elevene skal gjøre lekser. Det er likevel
viktig at dere hjemme følger opp og setter av tid til lekser hjemme. Tilbudet er frivillig og det er
påmelding. Påmelding vil skje rett etter skolestart, og leksehjelpen starter opp i uke 37.
IKT
Skolen benytter læringsplattformen Skooler. Alle elevene får brukernavn og passord. Foreldrene
benytter samme bruker som sitt barn. Her vil dere finne informasjon, ukeplaner, lenker og på
mellomtrinnet tilbakemelding i fag. Det er viktig å lære seg å bruke læringsplattformen, da mengden av
kommunikasjon som skjer på nettet øker med alderen på eleven. Skolen benytter også Visma som
informasjon- og kommunikasjonsredskap. Viktig at skolen har rett mobilnummer til foresatte. Meld
endring til skolen så fort som mulig.
Alle elever ved skolen har læringsbrett.
Skolemiljøtiltak
Vi er en PALS-skole. PALS står for;” Positiv Adferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling”, og er et
forskningsbasert program for å styrke elevenes læringsmiljø gjennom positiv forsterkning av elevenes
positive adferd overfor hverandre. Den sosiokulturelle læringsteorien som ligger til grunn, fremhever at
elevene lærer best når de selv er aktive i læringsprosessen og” i å konstruere sin egen kunnskap”. Alle
elever og voksne (lærere, barn og ungdomsarbeidere, foreldre) jobber sammen der vi setter
forventninger til hvordan vi vil ha det gjennom skolens regelmatriser samt at sammen vi øver på felles
rutiner og regler.
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Det er viktig å forsterke det positive, og vi på skolen jobber med å vise hva som er god oppførsel. Noen
ganger opplever vi at elever ikke klarer å oppføre seg, og da vil vi selvsagt reagere på denne uønskede
atferden. Alle kan oppføre seg, og det vektlegger skolen. Viktig at hjemmet også er med å forsterke
dette ved å sette grenser og forventinger til eget barn oppførsel.
Skolen har også TL (trivselslededer) Elever og voksne ved skolen opplever dette som positivt. TLaktivitet er bygget opp rundt elevstyrte aktiviteter hvor alle kan delta. Aktiviteten oppleves som en styrke
for skolen. For å kunne bli trivselsleder ved skolen og få de godene det medfører, må man kunne vise til
en oppførsel uten trakassering o. l av medelever.
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Skolen gjennomfører også ulike aktiviteter i løpet av året for å skape gode relasjoner innad og på tvers
av klassen. Alt fra samarbeid på det faglige plan til egne dager hvor man arbeider med skolemiljøet (TLdag) og overnattingsturer.

Skoleskyss
Elever på 1. trinn som har mer enn 2 km skoleveg fra trapp til trapp har krav på skyss. Fra og med
2.trinn er skyssgrensen på 4 km.
Foreldre/foresatte må søke om skoleskyss på fastsatt skjema, som dere kan får på skolen. Hvis
skolevegen er under 2 km/4 km og foreldre/foresatte vurderer skolevegen som særlig farlig/vanskelig,
må det også søkes om skoleskyss på fastsatt skjema, som dere kan får på skolen. Skyssen vil normalt
gå fra nærmeste busstoppested til skolen.
Hjem-skolesamarbeid
Vi har som mål å få til et godt hjem-skole samarbeid med hovedvekt på gjensidig tillit og respekt, og den
gode dialogen. Vi samarbeider på flere nivåer om eleven, klassen, skolen, og nærmiljøet. Det er viktig at
foreldrene kjenner skolens virksomhet og resultater, og det er viktig at skolen får informasjon fra
foreldrene som omhandler det enkelte barn. Det siste er viktig for å kunne møte barnet på en så god
måte som mulig. Det er noen faste møtepunkter i året, foreldremøter og utviklingssamtaler, men det er
fullt mulig å ta kontakt med skolen utover disse faste møtepunktene. Det er gjennom dialog vi kan skape
det gode samarbeidet.
Skolen samarbeider med foreldrene til det enkelte barn, men vi har også ulike samarbeidsorganer for
skolen:
1. FAU (foreldrenes arbeidsutvalg).
FAU skal nedsettes ved alle skoler og er et utvalg for foreldrerådet (alle foreldrene ved skolen). FAU er
hjemlet i opplæringsloven, og består av foreldrekontakter. FAU er organisert med et styre og en leder.
Leder og rektor har jevnlig dialog. FAU skal:
- fremme felles interessene for foreldrene
- medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt skolemiljø
- Bidra til et godt hjem-skolesamarbeid og skape god kontakt mellom skole og nærmiljø
- legge til rette for positiv utvikling hos elevene

Årshjul for FAU:
• 2.Klasse: Ansvar for juleavslutningen. (1-4.kl)
• 3.Klasse: Ansvar for 17. mai arrangement.
• 4.Klasse: Ansvar for å arrangere 1stk kafé.
• 6.Klasse: Ansvar for kafé (2stk)
• 7.Klasse: Ansvar for å arrangere juleavslutning / Disko for mellomtrinnet.
Baker og ordner mat selv til 7.kl avslutningen (2 stk. fra FAU/6.kl serverer.)
• FAU arrangerer felles sommeravslutning for hele skolen.
Spørsmål kan rettes til FAU leder
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FAU har jevnlige møter- 6 ganger i året. FAU for skoleåret 2020/2021: velges høst 20.
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2. Samarbeidsutvalg(SU)
SU er skolens øverste samarbeidsorgan. I dette utvalget sitter det representanter fra kommunen
(administrasjon og politisk ledelse), elevene, ansatte og foreldrene. SU har rett til å uttale seg i alle
saker som gjelder skolen. Det kan være planer, budsjett, skolebasert vurdering, SFO,
informasjonsarbeid mv. Er rektors og styrers rådgivende organ. SU på Jønsrud ivaretar både skolen,
SFO og barnehagen. Det avholdes minimum fire møter i året.
3. Skolemiljøutvalg
Skolemiljøutvalg er et lovpålagt utvalg for alle skoler og skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene
og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt læringsmiljø. Det er et krav om at elev- og
foreldresiden skal ha flertall. Ved Jønsrud skole er det 3 foreldrerepresentanter, 2 elevrepresentanter og
3 representanter fra skolen (lærer, SFO-leder og rektor). Skolemiljøutvalgets saker behandles som egne
saker i SU-møtene.
7. Forventninger:
Du som foreldre ved Jønsrud skole kan forvente at ditt barn blir tatt på alvor, og at skolen har
ambisjoner for ditt barn. Elevene skal oppleve undervisningsøkter med god kvalitet som gir mestring og
utvikling. Vi ønsker å ha et elevsyn som bidrar til den gode utviklingen hos den enkelte barn i samarbeid
og samhandling med andre elever. Men vi ved Jønsrud skole har også noen forventninger til deg som
foreldre, du:
- leser arbeidsplanen til eleven
- følger opp barnet i skolesaker, og hjelper til og oppmuntrer til hjemmearbeid
- gir skolen nødvendig og relevant informasjon om eleven
- deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler
- snakker positivt om skolen hjemme, og tar kontakt med skolen hvis det er noen man ønsker å ta opp
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- involvere og engasjere deg i skolen vår
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Forskning viser at:
”Barn som har støtte hjemmefra både har og gjør det bedre på skolen”
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Foreldreutvalget for grunnskolen har følgende råd til foresatte:
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Skoletider
SKOLETIDER 2020/2021
Mandag: 08.50-14.20
Tirsdag: 08.50-12.30
Onsdag: 08.50-14.20
Torsdag: 08.50-14.20 3-7 kl.
08.50-12.30 1-2 kl.
Fredag: 08.50-12.30

Infopunkter:
- SFO har eget informasjonshefte, og alle med SFO-plass skal ha mottatt denne.
- Skolen har ikke adgang til å dele ut medisiner uten at det foreligge skriftlig avtale med foresatte. Dette
gjelder også vanlig smertestillende.
- Busskort er personlig, og må ikke benyttes mot sin hensikt. Eleven er ansvarlig for sitt busskort. Mistes
det må nytt bestilles. Dette koster 150 kr, og må betales av eleven selv.
- Skolemelk bestilles av den enkelte på nettet. «Skolelyst»
- Alle elever ved skolen har svømming fra skolestart.
- Skolen har helsesykepleier – hver torsdag.
•

Ingunn Haugsmoen: (Ingunn.Haugsmoen@edu.loten.kommune.no)
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All annen informasjon vil dere finne på Skooler.
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