
Skolestartere 2020/2021

Velkommen til Sentrum skole



Sentrum skole

• Ca. 460 elever

• Ca. 45 ulike nasjoner

• 75 ansatte (lærer – ass. – tospråk. faglærer) –
herav 25 menn (35%)

• Ca. 24% minoritetsspråklige

• Hjertet av Horten



Lover og regelverk
Verdt å vite om grunnskolen

• § 2-1 «Rett og plikt til grunnskoleopplæring».

• § 9a-1 «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø».

• § 5-1 «Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det 
ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. Det må ligge en 
sakkyndig vurdering til grunn for denne undervisningen».

• Alle i skolen har taushetsplikt.

• Skolen er pliktet til å melde fra dersom det er mistanke om omsorgssvikt i 
hjemmet.

• Søknad om fri fra skolen ut over en dag skal søkes skriftlig til rektor.

• www.udir.no

http://www.udir.no/


Organisering av skoledagen

• Skoledagen starter kl.08.30 
hver dag (unntak leksehjelp –
frivillig).

• 25.min spisepause og 
25/30.min friminutt.

• 1.Trinn har 18x60 min. 
undervisning per uke.

• Skoleåret består av 38 
undervisningsuker.



Skole/hjem

• Sentrum skole bruker Skooler ifht. fravær og korte beskjeder uten 
sensitivt innhold. 

• Alt elevfravær skal varsles skolen før skoledagens start.

• Dersom elever ikke melder fravær og uteblir fra skoledagens start, 
kontaktes foresatte så snart som mulig.

• Annen informasjon og beskjeder gis til lærer muntlig, tlf. eller epost.

• Lekse- og ukeplan publiseres i Skooler og deles ut per. post i 
ransel/postmappe hver uke.
Inneholder: faglige og sosiale mål for uka, lekser og diverse 
informasjon som gjelder klasse/trinn.

• Skolen arrangerer både foreldremøte og samtaletimer halvårlig 
(2.stk per. skoleår).



Forberedelser til skolestart

-noen tips

 Kunne:

• Kle av og på seg selv

• Gå på do selv

• Knyte skolissene sine  på egenhånd dersom barnet har sko med 
lisser

• Åpne egen matboks og drikkeflaske

• Legge ned og ta opp tingene sine fra sekken

• Ta imot og følge enkle beskjeder som; ”Gå til skuffen din og finn 
frem matteboka di”.

• Skrive/kjenne igjen sitt eget navn



Når barnet har startet på skolen

Viktig at:

• Dere er positive i forhold til skolen og skolearbeid overfor 
barna.

• Dere som foreldre hjelper til med å passe på skolesakene 
(blyant, viskelær, bøker osv).

• Dere tar ansvar for at barna har med seg det de trenger på 
skolen.

• Alt av klær og utsyr må navnes!

• Dere snakker med barna om skolen:

• «Hva har dere arbeidet med/lært i dag?»

• «Hva har vært bra på skolen i dag?»



SFO på Sentrum skole
• SFO åpner kl. 06.45. 

• Vi tar imot barn frem til kl. 08.15. 

• Etter kl. 08.15 går barna direkte til klasserommet.

• Når barna er ferdige på skolen, går SFO-ansatte til 
klasserommene og sjekker barna inn på listene våre.

• Dere foreldre må gi oss beskjed om når barnet blir hentet etter 
skoletid,- eller om barnet ikke skal på SFO.

• Dette er viktig, for vi må ha full kontroll slik at det blir et trygt 
system for både barn og voksne.



SFO-rutiner

• Klare å smøre seg brødskiver selv.

• Barna på SFO er mye ute, må være kledd for all type vær.

• Vi bruker innesko på skolen vår.

• Barna har samme garderobeplass på skole og SFO.

• Tøy og sko må navnes.

• Vi har ulike aktiviteter hver dag, både «fri-lek» og 
voksenstyrte aktiviteter.



Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere!

VELKOMMEN TIL SENTRUM SKOLE!


