RØMSKOG SKOLE
2016-2017
SKOLENS ELEVER
Rømskog skole har i år 42 elever fordelt på 1. – 7. klasse:
1. klasse:
5 elever
2./3. klasse: 18 elever
(10+8)
4./5. klasse : 14 elever
(7+7)
6./7. klasse : 5 elever
(3+2)

SKOLENS PERSONALE
Oppvekstleder:

Unni Degnes

Rektor:

Rune Jørgensen

Lærere:

Anne Gangnes Kleiven
Anne Haugen Tørnby
Jeanette Myrvold Jansson
Kjell-Arne Ottosson
Maritha Bergquist
Bente Stenby
Heidi Reneé Temple

Assistenter:

Marit S. Olsen
Linda Arnesen
Jørn Harald Moen-Helgesen

Sekretær:

Anna Sofie Bergquist

(kontaktlærer i 1. klasse)
(kontaktlærer i 2./3. klasse)
(kontaktlærer i 4./5. klasse)
(kontaktlærer i 6./7. klasse)

SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)
23 elever har plass i SFO i 2016/2017. Egne vedtekter for SFO er utarbeidet, disse fås på
forespørsel. SFO er åpen på ferie- og planleggingsdager, bortsett fra uke 29 og 30.
På SFO jobber:

Marit S. Olsen
Linda Arnesen
Jørn Harald Moen-Helgesen

KONTAKTINFORMASJON
Følgende telefonnummer benyttes, helst i stedet for kommunens sentralbord:
Skolen Lærerværelset:
98 26 76 36
Rektor:
98 26 76 40 (privat 92 44 79 86 utenom kontortid)
Sekretær:
98 26 76 84
Oppvekstleder:
90 72 87 03
SFO
98 26 76 41
Elever får låne egen telefon på skolen når det er nødvendig, denne har nr. 98 26 76 35. Skal
elevene være med hverandre hjem etter skoletid, setter vi stor pris på at slike avtaler gjøres
dagen før besøket. Dette for å være sikre på at foreldre/foresatte er informert, og for å slippe
altfor mye telefonering fra skolen.

INTERNETT
Skolen har sine egne sider under Rømskog kommunes sider, www.romskog.kommune.no.
Velg ”Tjenester”, deretter “Skole og utdanning”. På nettsiden legges også aktiviteter utenom
ordinær undervisning inn.

KONFERANSETIMER/UTVIKLINGSSAMTALER
Foreldre/foresatte får invitasjon til konferansetime høst og vår. Kontaktlærer og
foreldre/foresatte beslutter i fellesskap om elevene skal være med. Målet med
konferansetimene er å finne ut hvordan foreldre og lærere best kan hjelpe eleven til modning
og vekst. Det er viktig at begge parter er forberedt til samtalen. I blant sender skolen ut et
skjema på forhånd. Konferansetimen gir muligheter til mer planmessig arbeid mht elevens
utvikling.

TAUSHETSPLIKT
Alle ansatte i skolen har taushetsplikt. Opplysninger blir ikke gitt videre uten at foreldrene har
gitt samtykke. Taushetsplikten gjelder også for foreldre når de deltar på skolen eller er på
arrangementer i skolens regi.

SIKRING AV BARN I BIL
Gjeldende regler for sikring av barn i bil trådte i kraft 9. mai 2006. For å imøtekomme
kravene om godkjent barnesikringsutstyr for barn under 135cm i forhold til barnets vekt, har
skolen kjøpt inn godkjente sitteputer. Dersom ansatte frakter elever i egne biler vil godkjent
sikringsutstyr i henhold til de nye reglene bli brukt.

SKYSS TIL OG FRA SKOLEN
Når elever blir kjørt til skolen, ber vi om at elevene blir satt av i busslomma. Dette for å
redusere antall biler inne på området i ”rushtiden” ved skoledagens begynnelse.
Kommunestyret gjorde den 15. juni 2006 endringer i reglene for skoleskyss i Rømskog
kommune. Det nye vedtaket lyder som følger:
1. Elever som benytter riksvei 21, der det ikke er gang-/sykkelvei, får fri skyss til skolen.
2. Elever som bor øst for Sundbrua får fri skyss
3. Alle 6-åringer får tilbud om skoleskyss fra offentlig vei.
4. Det må påregnes en akseptabel gangavstand fram til oppsamlingsplass eller
stoppested.
5. Ved ekstraordinære forhold kan foresatte søke om skoleskyss fra hjemmet.
Rådmannen delegeres myndighet til å behandle og avgjøre søknaden.

FRITAK FRA DELER AV UNDERVISNINGEN
Skolen er etter Opplæringsloven §§2-4 og 2-3a pliktig til årlig å informere om reglene for
fritak og om innholdet i opplæringen.
Religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever.
Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for elevenes og
foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring.
Likevel kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre eller elever opplever som
problematiske.
Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de deler av
undervisningen som foreldrene eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever
som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som
støtende eller krenkende. Skolen skal ved fritak legge til rette for at eleven får annen
undervisning innenfor læreplanen. Det vil si at eleven skal få samme
kunnskap som de andre elevene, men på en annen måte. Fritaksretten gjelder alle skolefag.
Dersom skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre
uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort
vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.
Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen
sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

PERMISJON FRA OPPLÆRINGEN
Permisjon fra skolen kan gis i inntil to uker: ”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter
søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.” (Opplæringsloven §2-11) Den
enkelte lærer kan gi fri 1 dag, søknader ut over 1 dag behandles av rektor ved skolen.

SKOLEHELSETJENESTE
Vår helsesøster heter Kristin Tørnby. Hun har kontortid onsdag kl. 08.00-15.30,
oddetallsonsdager har hun som regel åpen time på skolen kl. 09.00-11.00. Skolelege er Lasse
Christensen.
Skolehelsetjenestens oppgaver
• Tilby elever vaksiner etter gjeldende vaksinasjonsprogram
• Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og
opplysningsarbeid, samtaler (individuelt og i grupper), gi råd og veiledning, utdeling av
brosjyremateriell
• Gjennomføre helseundersøkelser på forskjellige alderstrinn
• Henvise til spesialist eller hjelpetjenester ved behov
Samarbeid
Skolen er helt avhengig av et godt samarbeid med foreldrene. Skolehelsetjenesten
samarbeider med lærere, PPT (pedagogiskpsykologisk tjeneste), barneverntjenesten og
sosialtjenesten.
For alle klassetrinn gjelder
Elever kan oppsøke helsesøster i kontortiden på skolen. Foreldre og lærere kan også kontakte
helsesøster, som igjen kan henvise til skolelege.
Arbeidsplan for skolehelsetjenesten
FØRSKOLEBARN: blir sammen med foreldre/foresatte, innkalt til helsestasjonen
vårsemesteret før skolestart. Konsultasjonen inneholder:
- Samtale med helsesøster og lege om barnets helse og trivsel.
- Kartlegging av eventuelle behov som bør følges opp i forbindelse med skolestart.
1. KLASSE: Oppfølging ut i fra individuelle behov.
2. KLASSE: TETRAVAC-vaksine (kikhoste, difteri, stivkrampe og polio).
Undervisningsopplegg i samarbeid med lærer. Oppfølging ut i fra individuelle behov.
3. KLASSE: Rutinemessig høydemåling. Oppfølging ut i fra individuelle behov.
4. KLASSE: Oppfølging ut i fra individuelle behov.
5. KLASSE: Undervisning i samarbeid med lærer. Oppfølging ut i fra individuelle behov.
6. KLASSE: MMR-vaksine (meslinger, kusma, røde hunder). Gruppesamtale i samarbeid
med lærer. Oppfølging ut i fra individuelle behov.
7. KLASSE: Rutinemessig høydemåling, HPV-vaksine (humant papillomavirus) for jenter.
Vaksinen settes med 1, 2 og 6 måneders intervall, i alt 3 doser. Gruppesamtale i samarbeid
med lærer. Oppfølging ut i fra individuelle behov.

BIBLIOTEKET
Biblioteket har et bra oppdatert tilbud av fag- og skjønnlitteratur og lydbøker til utlån for barn
og unge. I tillegg kan det fjernlånes fra andre bibliotek. Det finnes videoer, og også noen
tidsskrifter som passer for aldersgruppen. For å vekke leselyst og interesse for litteratur finnes
det mange titler i ”lett å lese” serien. ”Faktaløvene” er lettleste, fine bøker å tilegne seg
fagstoff fra. Multimedia finnes også, og det kan elevene benytte seg av på biblioteket eller
låne med hjem. Biblioteket er åpent for skoleklasser både i og utenom vanlig åpningstid. Med
lærer til stede kan elevene komme og gå når det passer klassene. Da kan elevene låne bøker til
bruk i skoletida, eller til å ta med hjem. Det er viktig i denne sammenheng at bøkene blir
returnert, og ikke blir liggende i klasserom, sekk og lignende. Foreldrene må hjelpe elevene å
returnere lånt materiale til rett til. Det er også viktig at det som returneres legges i skranken,
og bare der, slik at de blir registrert som innlevert.
Vanlig lånetid er 1 måned for bøker, 7 dager for videoer og 14 dager for blader og CD-rom.
For siste nummer av tidsskrift og bøker i serie er lånetiden kortere. For bøker med for sein
levering vil purrebrev følge med i sekken hjem.
Elevene kan bruke bibliotekets lokaler til skolearbeid/prosjekter. Biblioteket er behjelpelig
med å finne frem bøker/lærestoff som lærere/elever måtte trenge i undervisningen.

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE
PP-tjenesten er en hjelp for barn før og etter skolestart. Tjenesten gir råd og veiledning til
foreldre, lærere, personalet i barnehagen og skoleadministrasjonen. Vanligvis blir barna
henvist fra skolen etter at skolen har innhentet foreldrenes samtykke. Foreldre og foresatte
kan ta direkte kontakt med PP-kontoret. Dette gjøres ved bekymring i forhold til barns
utvikling både sosialt og faglig. Dersom noen ønsker samtale med PP-kontoret, kan kontoret
kontaktes per telefon eller brev. I mange tilfeller er det best å gå veien om kontaktlærer. PPtjenesten ønsker å vektlegge forebyggende arbeid. Barn som ikke har eller kan ha
tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet, har rett til spesialundervisning.
Flere ganger i løpet av skoleåret har en representant for PP-kontoret møter med skolens
personale. PP-tjenestens kontor er i Rådhuset på Bjørkelangen, telefon 63 85 25 00.
Postadressen er: PP-tjenesten i Aurskog-Høland og Rømskog, Rådhuset, Rådhusveien 3, 1940
Bjørkelangen. Kontaktpersonen vår ved PP-kontoret er Camilla Føleide Isaksen, e-post:
camilla.foleide.isaksen@ahk.no
TANNLEGE
Det offentlige tannhelsetilbudet til Rømskogs innbyggere gis av Marker tannklinikk,
Idrettsveien 1, 1870 Ørje. Alle blir innkalt fra de er 3 år til og med det året de fyller 18 år.
Kontorets telefonnummer er: 69 81 19 75.
SKOLEMAT OG SKOLEMELK
Skoledagen blir lettere og innsatsen bedre hvis elevene har spist før de kommer på skolen. Det
er også viktig at barna spiser på skolen. Undersøkelser viser at riktig kosthold øker
konsentrasjonen. Derfor legger vi på skolen til rette for en god matpause. Elevene får tilbud
om å kjøpe melk, fruktdrikke og yoghurt på skolen. Bestilling gjøres via www.skolemelk.no .

KLASSEKONTAKTER
Foreldrene velger en klassekontakt for hvert årskull. Klassekontakten og kontaktlærer skal
sammen ha et spesielt ansvar for å utvikle et klassemiljø der elever, lærere og foreldre kan
være til støtte for hverandre. Klassemiljøet må være godt for at hver enkelt elev skal føle seg
trygg, trives, lære og utvikle seg. Klassekontaktene er også med i Foreldrerådets arbeidsutvalg
(FAU).
Klassekontakter skoleåret 2016/2017:
1. klasse:
Tonje Kragtorp Aarstad
2. og 3. klasse:
Maria Sundsrud og Trine Lise Øwre
4. og 5. klasse:
Irja Helene Norheim og Manon Vijlbrief
6. og 7. klasse:
Elin Taraldrud Skogheim og Andreas Lejon
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU):
Leder:
Annemieke van Middelaar
Nestleder:
Linn Berner
Medlemmer:
Klassekontaktene
Leder og nestleder møter i Samarbeidsutvalget (SU).
Foreldrerådet ønsker å bidra til et godt skolemiljø. Dette skjer ved
- å skape god kontakt mellom hjem, skole og lokalsamfunn
- å legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene

ELEVRÅDET
Elevrådet arbeider med tiltak som elevene er interessert i. Møter en gang i måneden.
Elevrådet skoleåret 2016/2017:
Leder:
Mari Lorentzon
Nestleder:
Erik Unneberg
Medlemmer:
Line Bosch, Isak Garder Lysaker, Simen Kragtorp Aarstad,
Elliot Norheim-Bergquist og Mikael Kind Andresen
Leder og nestleder møter i Samarbeidsutvalget.

SAMARBEIDSUTVALGET
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd i
skolesamfunnet. I Samarbeidsutvalget sitter representanter for
- elevene
Leder og nestleder i elevrådet
- foreldrene
Leder og nestleder i foreldrerådets arbeidsutvalg
- lærerne
Jeanette Myrvold Jansson og Bente Stenby
- andre tilsatte
Marit S. Olsen
- kommunen
Leder av Utvalg for oppvekst og omsorg og rektor ved skolen

SYKE BARN I SKOLE OG BARNEHAGE
Retningslinjene er ment å være veiledende; og er basert på anbefalingene til
Folkehelseinstituttet. Ved tvil – kontakt gjerne helsesøster eller fastlegen!
Utarbeidet av kommunelege Lasse Christensen, mai 2009
Generelt om febersyke barn
Feber er et vanlig symptom ved alminnelige tilstander som forkjølelse, øreverk og vond hals.
Vanligvis behandles ikke disse tilstandene med antibiotika, men det kan være greit å gi
paracet ved temperaturen over 38. Det som avgjør hvorvidt barn med feber bør være hjemme
eller ikke, er allmenntilstanden. Redusert allmenntilstand som gjør at barna ikke kan delta i de
vanlige inne- og uteaktivitetene. Ved god allmenntilstand trenger ikke barn med lett feber
være hjemme, og de kan gjerne gå ut bare de ikke blir kalde!
Øyekatarr
Dette er vanlig ved forkjølelser, og kan enten skyldes bakterier eller virus. Øyekatarr
forårsaket av bakterier skal behandles. Det er legen som avgjør om behandling trengs eller
ikke. Dersom barn settes på behandling, kan de gå i skole/barnehage neste dag. Dersom
øyekatarren skyldes virus og legen bestemmer at behandling ikke er nødvendig, trenger heller
ikke barna være hjemme.
Forkjølelse
Barn med alminnelig forkjølelse kan gå i barnehage hvis de er feberfrie og almenntilstanden
er god. Barn med kraftig hoste eller kraftig rennende nese bør imidlertid være hjemme, av
hensyn til smitterisiko.
Diaré/oppkast
Med diaré menes løs avføring mer enn 4 ganger daglig. Oppkast/diaré er svært smittsomt, og
barn med omgangssyke bør holdes hjemme 48 timer etter symptomfrihet. Husk god
håndhygiene!
Vannkopper
… bryter ut ca to uker etter smitte, og kjennetegnes ved feber, redusert allmenntilstand og
utslett med væskefylte blemmer som klør. Barna bør holdes hjemme til utslettet er tørket inn.
Brennkopper
… skyldes hudbakterier som danner blemmer/sår med gulaktig væske. Utslettet klør ofte, og
”flytter seg rundt”, Kontakt lege ved mistanke; brennkopper behandles med antibiotika og
barna bør holdes hjemme det første døgnet etter behandlingsstart.
Skarlagensfeber
Dette skyldes luftveisbakterier (streptokokker); og smittes ved dråpesmitte (hosting!).
Kjennetegnene er halsbetennelse, feber og små røde prikker på kroppen. Tilstanden behandles
som regel med antibiotika, og barna kan gå i barnehage / skole etter oppstart av behandling.
Hodelus, skabb og småmark i avføringen
Ved hodelus/skabb kontaktes helsesøster; her får du råd om tiltak. Behandlingen er reseptfri.
Kontakt lege for behandling dersom dere ser småmark i avføringen.
Barna kan gå på skole/barnehage etter oppstart av behandling!

Vorter og mollusker
Dette skyldes virus i huden; tilstandene er vanlige og trenger ingen behandling. Ved
kløe/pirking kan de bli betente; dekk da til med et plaster.
Det gjelder ellers ingen spesielle forhåndsregler ved vorter eller mollusker
Lungebetennelse, ørebetennelse og urinveisinfeksjoner
Her gjelder barnets allmenntilstand; ingen restriksjoner for øvrig!

RUTINER VED STRØMBRUDD OG VANNMANGEL
1. Strømbrudd
Skolen og SFO er koblet til kommunens aggregat som sørger for både varme og lys. Dette
medfører at både skole og SFO er åpen som vanlig ved strømbrudd.
Med andre ord: Det er ikke nødvendig å ringe for å høre om virksomheten holder åpent ved
strømbrudd.
2. Vannmangel
Blir vannet borte blir situasjonen vurdert i det enkelte tilfelle, og det vil bli gitt beskjed til
hver og en dersom deler av virksomheten må opphøre.

ORDENSREGLER
Gjeldende ordensregler ble vedtatt av Kommunestyret 14.06.12.

FORSIKRINGER
Folketrygdloven omhandler yrkesskadedekning for elever når skaden skjer på skolens område
og alt som skjer i skolens regi. Gjelder også utenfor ordinær undervisningstid når dette skjer i
regi av skolen og under skolens tilsyn. Skadedekningen gjelder også når elevene oppholder
seg i avgrensede områder i nærheten av skolegården hvor elevene har lov å oppholde seg i
friminuttene, selv om elevene ikke alltid er under faktisk tilsyn av lærere (eks. lek i skogen).
Rømskog kommune har tegnet egen forsikringsavtale med forsikringsselskap som også
omfatter skader og ulykker som skjer på vei til og fra skolen.

Rømskog skole 23. september 2016
______________________
rektor

