KULSTAD SKOLE

INFORMASJON 2015 / 2016

REKTOR HAR ORDET
Kjære elever og foresatte!! Kjære ansatte!
Velkommen til et nytt skoleår, spesielt velkommen til våre 43 nye
elever på 1. årstrinn og til alle elever som har byttet skole og derfor
er nye på Kulstad. Dette skoleåret har vi ca. 295 elever fra 1. til 7.
trinn.
Skolens viktigste oppgave er læring og danning. Ro, trygghet og et
positivt læringsmiljø er en forutsetning for læring. Arbeidet for et
godt læringsmiljø vil derfor ha et overordnet fokus for alle på
Kulstad skole.
Dette skoleåret vil vi ha spesielt fokus på å gi alle elever gode
tilbakemeldinger som skal hjelpe dem framover, det vi kaller
vurdering for læring. Vi har til hensikt å bruke læringsplattformen
”It´s learning” aktivt i læringsarbeidet.
For at elevene skal fungere godt gjennom hele skoledagen og være
best mulig mottakelig for læring, er både fysisk aktivitet og kosthold
viktige faktorer. Vi vil fortsatt ha fokus på fysisk aktivitet og vi vil
være mye ute. Det er dere foreldres ansvar at elevene har en sunn
og god matpakke med seg, så skal vi følge opp spising i rolige og
trivelige omgivelser. Vi fortsetter med gratis frukt for elevene i
perioden mellom høstferie og påske.
Vi har som mål at Kulstad skole og SFO skal være en god og
velfungerende organisasjon for elevene, personalet og nærmiljøet.
Et sted å lære der det er trygt å være. Jeg ser fram til et godt og
konstruktivt samarbeid med dere foreldre.
Hilsen
Tormod Bragtvedt
rektor

PERSONALET VED KULSTAD SKOLE
Skoleåret 2015/2016 er det totalt 43 ansatte ved skolen, derav 29
lærere og 11 barneveiledere (barne og ungd.arbeidere) som arbeider i
skole og SFO.
Rektor:
Tormod Bragtvedt
Inspektør:
Trond Indergård
Avdelingsleder Karl Børre Krogh

tlf. priv. 997 98 042
tlf. priv. 957 88 421
tlf. priv. 996 35 388

TELEFONLISTE
Kulstad skole
75 10 12 10
SFO
75 10 12 20
Vaktmester
75 10 12 15
Helsesøster
75 10 12 16/ 99 28 53 20
SKOLERUTA 2015/2016
Første skoledag:
Elevfri dag
Høstferie

mandag
onsdag
f.o.m.
t.o.m.
torsdag
fredag

17. aug. 15
7. okt. 15 (klassetrinnsnettverk)
8. okt. 15
9. okt. 15
19. nov. 15 (kursdag lærere)
20. nov. 15 (oppfølging av kurs)

Kr. Himmelfartsdag
Fridag
Elevfri dag

f.o.m.
t.o.m.
mandag
f.o.m.
t.o.m.
f.o.m.
t.o.m.
torsdag
fredag
fredag

21. des. 15
3. jan. 16
1. feb. 16 (fagnettverk)
22. feb. 16
26. feb. 16
21.mar. 16
29.mar. 16
5.mai. 16
6.mai. 16
10.jun. 16 (årsplanlegging)

Siste skoledag

fredag

17.jun. 16

Fridag
Elevfri dag
Juleferie
Elevfri dag
Vinterferie
Påskeferie

mandag
1. – 4.trinn 8.25-13.30
5.-7. trinn 8.25-14.10

TRINNENES TIMEPLAN
tirsdag
onsdag
torsdag
8.25-12.00
8.25-12.00

8.25-13.30
8.25-14.10

8.25-13.30
8.25-14.10

fredag
8.25-13.30
8.25-13.45

SKOLEFRITIDSORDNINGA
SFO har ca. 110 barn og 11 voksne. Åpningstida er fra 6.30 til 16.30.
Det vises ellers til SFO`s egen infobrosjyre.
KULSTAD SKOLES HANDLINGS OG VIRKSOMHETSPLAN
I Kulstad oppvekstsenter vil vi at alle barn, ansatte og foreldre skal
vise engasjement og glede, og ha respekt for og vise omsorg for
hverandre. For oss gjelder vår visjon: Ingen bakke er for bratt!
Kulstad skole/sfo har som mål at alle barn skal utvikle gode sosiale,
faglige og fysiske ferdigheter som gir egen identitet og kompetanse til
å mestre de krav og utfordringer samfunnet stiller.
Ergo: Alle barn skal lære å leve – alle barn skal lære å lære!
Kulstad skole/sfo skal gjennom dialog og engasjement være en
lærende og samfunnsaktiv organisasjon.
Ergo vil vi at alle barn, foreldre og ansatte skal føle seg sett og
ivaretatt.
Hver dag skal alle barn og unge oppleve mestring gjennom aktiv
deltaking og varierte arbeidsformer.
Ergo vil vi møte barnet der det er og som det er.

KULSTAD SKOLES VENNSKAPSLOV
Vennskapsloven er utarbeidet av elever, personalet og FAU og bygger
på Kulstad skoles pedagogiske plattform:
Vi vil at alle elever skal føle trygghet, tilhørighet og trivsel.
Alle skal omgå hverandre med høflighet, respekt og toleranse.
Alle skal vise respekt for skolen vår og naturen rundt.
Dette oppnår vi gjennom
 at hvert årstrinn utarbeider sine egne miljøregler hvert år

 at vennskapsloven diskuteres på trinnene hvert skoleår
 at vennskapsloven tas opp på høstens foreldremøte
 at vennskapsloven er et utgangspunkt i
elev/foreldresamtalen
 at vennskapsloven henger i alle basearealene og at alle
hjemmene får en kopi
 at elevrådet hvert skoleår diskuterer og setter opp regler
for bruk av uteområdene. Reglene godkjennes av rektor.
Slik vil vi ha det inne på Kulstad skole:
 Vi vil at alle bruker innestemme
 Vi vil at alle beveger seg så stille som mulig. Ikke
spring, alle skal gå.
 Vi vil at det skal være ryddig i garderoben. Alle skal
henge klærne på sin knagg og sette fottøyet på benken.
Verken barn eller voksne bruker utesko inne.
 Vi vil at alle elever skal ha arbeidsro og at ingen
ødelegger undervisningen.
Slik vil vi ha det ute i skolegården:
 Alle skal være ute i frisk luft hver dag.
 Alle skal være innenfor skolens område i utetida.
 Alle skal være greie mot hverandre slik at ingen erter
eller plager noen, verken i skolegården eller på
skoleveien.
 Jenter og gutter kan leke i lag uten å bli ertet.
 Vi vil at alle skal si fra hvis de vet at noen blir plaget.
 Det er lov å bli sint, men ikke banne eller slåss.
 5.-7.trinn kan sykle til skolen, men alle skal bruke
hjelm.
 Ingen får sykle på skolens område i den tida skolen/sfo
har åpent.
Hvis du bryter med vennskapsloven, blir du snakket til av en voksen.
Velger du fortsatt å bryte med vennskapsloven, blir du sendt til
kontoret og må sitte der resten av utetida eller timen. Læreren din
kontakter heimen.

Ved særlig dårlig oppførsel blir du tatt med til kontoret umiddelbart.
Skolen kontakter foreldre/foresatte med en gang. Etter egen avtale
med foreldrene, kan skolen be om at eleven hentes.
Elever som ødelegger bygning, inventar eller materiell, kan enten
reparere/rydde opp etter seg, eller erstatte det som er ødelagt.
DÅRLIG VÆR
I utgangspunktet forventer vi at elevene er kledd etter været og til alle
årstider. Under ekstreme værforhold (sterk vind kombinert med kulde)
eller slike nedbørsmengder at det er umulig å holde seg tørr med
regntøy og støvler, kan elevene få være inne under forutsetning av at
de overholder innereglene.
GYM/SVØMMING
Lærer hjelper og veileder de yngste elevene med påkledning der det er
behov for det. I svømming vil det så langt det er mulig, være en
voksen av hvert kjønn.
Utstyr: 1.trinn:
gymsokker
2.trinn:
gymsokker, gymtøy, dusjing innføres i
løpet av 2. trinn
3.-7.trinn:
gymsko, gymtøy, påbudt dusj
GJENGLEMTE KLÆR
Det glemmes svært mye klær og sko på skolen. Klær vi ikke finner
eiere til umiddelbart, legges i en kurv i garderoben. Elever/foreldre
som savner noe, kan selv lete i kurven. Lærerne går gjennom kurven
ukentlig med elevene. Hver måned tømmes kurven og klærne tas vare
på av renholderne. Savner dere noe dere ikke finner i kurven, kan dere
ta kontakt med skolen. 1-2 ganger i året vil klær bli lagt ut slik at
elever og foreldre kan gå gjennom klærne.
Alt av klær og fottøy må merkes tydelig!
MELK
Det vil bli informert om skolens melkeordning i eget skriv.
SAMARBEID SKOLE/HJEM
På alle trinn skal det velges foreldrekontakter. Foreldrekontakter,
lærere og elevrepresentanter på hvert trinn danner et samarbeidsforum
(KontaktArenaSkoleHjem) som møtes minst tre ganger årlig.

I september velges det et arbeidsutvalg (FAU) som består av en
foreldrekontakt fra hvert trinn.
Skolens øverste organ er samarbeidsutvalget som består av
representanter for foreldre, lærere, andre tilsatte og en politisk
representant som i inneværende periode er Asbjørn Kjønnås.
BARNEVERNET
Skolen har fast samarbeid med barnevernet. Foreldre som føler behov
for det, kan søke råd og veiledning hos barnevernet gjennom skolen.
Barnevernstjenesten har mulighet for hjelp og støtte i hjemmet til
familier over kortere eller lengre perioder.
ELEVSKADER
Hvis en elev skader seg, tar skolen i første omgang kontakt med
hjemmet og er behjelpelig med å ringe til lege/ tannlege. Skolen
skriver skademelding som sendes NAV med kopi til hjemmet.
Foreldre får med seg et forsikringsskjema som lege skal fylle ut.
Skjemaet leveres skolen.
Den offentlige tannhelsetjenesten informerer.
Tannhelsetjenesten holder til på Kippermoen. Her på klinikken blir
barneskoleelever kalt inn til undersøkelse med røntgenbilder ca hver
15 mnd. Noen får ekstra oppfølging og får av ulike grunner hyppigere
innkalling. Det er ønskelig fra oss på tannklinikken at
foreldre/foresatte følger barna sine ut 7. trinn.
På 1. trinn arrangeres det Tannverksted på våren. Dette har pågått i så
mange år nå, at dette arrangeres og gjennomføres av teamet på 1.
trinn. Når barn blir ti år, sier tannhelsetjenesten at de kan begynne å
pusse tennene alene, derfor har vi Pussekurs på 4. trinn. Her lærer vi
om tenner, ja-mat og nei-mat og elevene får tannbørste og lærer å
pusse systematisk.
Tips til bedre munnhygiene
- Puss tennene med fluortannkrem morgen og kveld.
- Ta ekstra fluortilskudd om dette blir anbefalt av tannpleier eller tannlege.
- Drikk vann mellom måltider.
- Brus og juice bare til ”fest”.
- Ikke drikk annet enn melk eller vann på skolen.
Har du behov for å kontakte oss, så ring 75 65 43 00.

SKOLEHELSETJENESTEN
Helsetjenesten i grunnskolen har til formål å fremme en mest mulig
hensiktsmessig utvikling hos skolebarn. Helsetjenesten ved skolen er
av forebyggende art, og er ikke beregnet å skulle behandle sykdom.
Den tar sikte på å kontrollere at barnet utvikler seg kroppslig og
psykisk normalt. Hvis sykdom eller andre forhold som bør behandles,
blir oppdaget, vil helsetjenesten henvise barnet til andre behandlingseller hjelpeinstanser.
Skolehelsetjenesten skal samarbeide med hjemmet og skolen og i
noen tilfeller PPT for at skoledagen skal bli best mulig for eleven.
Skolens helsetjeneste består av helsesøster og lege. Helsesøster Liv
Byrkjeflot har fast kontordag hver onsdag og de fleste fredagene.
Skolelege Jørgensen har kontortid enkelte fredager etter oppsatt plan
fra kl. 8.15 – 14.00. Skolehelsetjenesten ønsker best mulig kontakt
med foreldrene og tar gjerne imot henvendelser fra dere,
tlf.: 75 10 12 16/ 75101620
For tiden foretas de rutinemessige undersøkelser og vaksinasjoner
etter følgende skjema:
1. årstrinn
Hørselsprøve.
Helseundersøkelse
(helsesøster og lege)

2. årstrinn
Helseundersøkelse. Vaksinasjon
difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
(helsesøster)

5. årstrinn
6. årstrinn
Helseopplysning MMR-vaksine
i gruppe: pubertet
helse og livsstil

7. årstrinn
HPV-vaksine (jenter).
Helseopplysning i gruppe:
tobakk, rus, helse-livsstil

I tillegg vil helsesøster foreta ytterligere undersøkelser når dette anses
nødvendig. Vi håper på et godt samarbeid i løpet av skoletiden.
Med vennlig hilsen helsesøster og skolelege.

