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Velkommen til skoleåret 2018/2019.    
 
Etter tidenes beste sommer er det godt å kunne ønske alle velkommen tilbake til nytt skoleår! 
Som vanlig vil jeg hilse spesielt til skolestarterne. Vi gleder oss til å møte alle elevene våre igjen og 
første skoledag er mandag 20. august.  
 
Alltid da vi starter opp et nytt skoleår så vil noe være litt nytt. Det gjør det hele litt ekstra spennende. I 
år har vi hele 5 nye lærere og en ny lærling. Det blir spennende! I tillegg har vi noen nye elever fordelt 
på ulike klassetrinn og det er også veldig spennende! 
 
Vi som jobber ved skolen har forberedt oss godt og er klare for å starte skoleåret 2018/2019 sammen 
med elever og foreldre. Vi skal gjøre alt vi kan for at alle ved Langeland skole skal ha det så bra som 
mulig og å lære så mye som mulig dette året også. 
 
Langeland skole er utviklingsorientert. Det betyr at vi er nysgjerrige og følger med på det som skjer i 
skole-Norge og i verden for øvrig. Videre at vi stadig prøver å tilpasse forskningsbaserte teorier og 
metoder til våre lokale forhold. På mange områder føler vi at vi ligger veldig godt an, og på andre 
områder vet vi at vi må jobbe enda litt mer for at alt skal bli godt nok. Å drive skole handler om å nå 2 
hovedmålsettinger; at alle skal ha det best mulig og at alle skal lære mest mulig, danning og 
utdanning. Så enkelt og så vanskelig er det! 
 
Jeg er stolt over å være en del av Langeland skole. Jeg er ydmyk overfor og imponert over det som 
skjer ved skolen til daglig og i løpet av et skoleår. Derfor «fremsnakker» jeg alle elevene, de ansatte 
og foreldrene som tilhører oss. Det vil jeg at alle andre også skal gjøre. Det gir positiv energi og gjør 
oss innstilt på videre fremgang og mer læring. Det som ikke er bra nok skal vi ta tak i umiddelbart.  
 
I fjor skrev jeg litt om den positive utviklingen som skjer i byen vår og at vi er heldige som får ta del i 
dette. I år åpnes en ny og flott ungdomsskole i Kongsvinger. Det er vi på Langeland også stolte av 
fordi, vi vet at den gode jobben vi gjør hos oss vil ha stor betydning for de elevene som skal over på 
den flotte ungdomsskolen. Vi ser frem imot at KUSK åpnes og ønsker alle elever og ansatte der lykke 
til! 
 
   
 
Jeg ønsker alle ved skolen vår velkommen tilbake til et nytt og lærerikt skoleår! 
 
 
Lykke til! 
   
 
 

 
Tommy Seigerud 

Rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Norsk grunnskole er gitt sine retningslinjer fra:  
 
 

• Kunnskapsløftet 

 

• Læreplaner for fag inneholder beskrivelser av: 

 Formålet med faget 

 Hovedområder innen faget 

 Grunnleggende ferdigheter i faget 

 Kompetansemål etter årstrinn (angitt etter 2., 4., 7. og 10 klassetrinn) 
 

• Fag- og timefordeling beskriver: 

 Hvilke fag det gis opplæring i  

 Antall timer som skal brukes til faget 
 

• Overordnet del av læreplanverket: 

 Utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede 
prinsippene for grunnopplæringen. 
 

Formålet med opplæringen  
Opplæringslovens formålsparagraf lyder slik:  
Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda 
og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.  
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som 
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og 
solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 
menneskerettane.  
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår 
felles internasjonale kulturtradisjon.  
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal 
fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.  
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for 
å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og 
utforskartrong.  
Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 
medansvar og rett til medverknad.  
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.  
(Opplæringsloven § 1-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opplæringens verdigrunnlag 
Skolen skal bygge sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf. Hovedpunktene her 
handler om: 
 

• Menneskeverdet 
Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til 
grunn for opplæringen og hele virksomheten. 
 

• Identitet og kulturelt mangfold 
Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan 
ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. 

• Kritisk tenkning og etisk bevissthet 
Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og 
kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet. 
 

• Skaperglede, engasjement og utforskningstrang 
Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få 
erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. 
 

• Respekt for naturen og miljøbevissthet 
Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og 
miljøbevissthet. 
 

• Demokrati og medvirkning 
Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis. 
 
 

Prinsipper for læring, utvikling og danning 
Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig 
avhengig av hverandre. Prinsippene for arbeid med læring, utvikling og danning skal hjelpe skolene til 
å løse dette doble oppdraget. Prinsippene det handler om er: 
 

• Sosial læring og utvikling 
Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene 
og i skolehverdagen for øvrig. 

 

• Kompetanse i fagene 
Skolen skal se opplæringen i fag i lys av de verdiene og prinsippene som hele opplæringen 
bygger på. Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. 

 

• Grunnleggende ferdigheter 
Skolen skal legge til rette for og støtte elevenes utvikling av de fem grunnleggende 
ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet. Disse ferdighetene er; lesing, skriving, regning, 
muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. 

 

• Å lære å lære 
Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, forstår sine egne 
læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis. 

 

• Tverrfaglige temaer 
Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og 
livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Prinsipper for skolens praksis 
Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer danning 
og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge et godt læringsmiljø og tilpasse undervisningen i 
samarbeid med elevene og hjemmene det krever et profesjonsfellesskap som engasjerer seg i skolen 
utvikling. I denne sammenhengen handler prinsippene om: 
 

• Et inkluderende læringsmiljø 
Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.  
Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres 
og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. 
Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i 
samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen 
ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser (§9A-
4)I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold 
anerkjennes som en ressurs.  
Elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i 
læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag. Elever tenker, erfarer og 
lærer i samspill med andre gjennom læringsprosesser, kommunikasjon og samarbeid. Skolen 
skal lære elevene å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å 
samhandle på forsvarlig vis i ulike sammenhenger.  
De normene og verdiene som preger læringsfellesskapet (skolens verdier), har stor betydning 
for elevenes sosiale utvikling. Vennskap skaper tilhørighet og gjør oss alle mindre sårbare. 
Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, lærer vi å verdsette både oss selv og andre. 
Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i fellesskapet. Hver 
elev har en historie med seg, og de har håp og ambisjoner for framtiden. Når barn og unge 
møter respekt og anerkjennelse i opplæringen, bidrar dette til en opplevelse av tilhørighet.  
Ved å bruke varierte læringsarenaer kan skolen gi elevene praktiske og livsnære erfaringer 
som fremmer motivasjon og innsikt. Lokalmiljøets og samfunnets engasjement kan bidra 
positivt til skolens og elevenes utvikling. Ulike former for lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid forankrer elevenes læring i aktuelle spørsmål. Kunnskapsutveksling med 
mennesker i alle aldre og fra ulike steder i verden gir elevene perspektiver på egen læring, 
danning og identitet og viser verdien av samarbeid på tvers av språklige, politiske og kulturelle 
grenser. 

• Undervisning og tilpasset opplæring 
Elevenes læring og utvikling skal stå i sentrum for skolens virksomhet. Elevene møter skolen 
med ulike erfaringer, forkunnskaper, holdninger og behov. Skolen må gi alle elever likeverdige 
muligheter til læring og utvikling, uavhengig av deres forutsetninger. God klasseledelse bygger 
på innsikt i elevenes behov, varme relasjoner og profesjonell dømmekraft. (klasseledelse, 
vandring, før- og ettersamtaler) For å skape motivasjon og læringsglede i undervisningen 
trengs et bredt repertoar av læringsaktiviteter og -ressurser innenfor forutsigbare rammer.  
Skolens forventninger til den enkelte elev om innsats og mestring påvirker læring og tro på 
egne evner og muligheter. Det er derfor avgjørende at skolen møter alle elever med 
ambisiøse, men realistiske forventninger, og at lærere utviser et profesjonelt skjønn når de 
vurderer elevenes læring (vurdering). 
Elevene skal få tid til å utforske dybden i ulike fagområder. Å gi rom for dybdelæring 
forutsetter at skolen tar hensyn til at elevene er forskjellige og lærer i ulikt tempo og med ulik 
progresjon. Det krever kunnskap om hvordan elever lærer, hva de kan fra før, og forutsetter 
tett oppfølging av den enkelte. Elever som opplever mestring, motiveres til å bli mer 
utholdende og selvstendige. Prøving og feiling kan være en kilde til læring og erkjennelse, og 
elevene skal oppfordres til å prøve seg også når det er usikkert om de vil lykkes. Det er 
skolens oppgave å gi elevene trygghet til å krysse grenser og prøve noe vanskelig.  
Vurderingen av elevenes faglige kompetanse skal gi et bilde av hva elevene kan, men et 
sentralt formål med vurderingen er også å fremme læring og utvikling. Kartlegging og 
observasjon av elevene er virkemidler for å følge opp den enkelte og for utvikling av skolens 



praksis. Det har imidlertid liten verdi dersom det ikke følges opp med konstruktive tiltak. 
(pedagogisk analyse). Skolen og lærerne må balansere behovet for god informasjon om 
elevenes læring og uønskede konsekvenser av ulike vurderingssituasjoner. Uheldig bruk av 
vurdering kan svekke den enkeltes selvbilde og hindre utviklingen av et godt læringsmiljø.  
Tilpasset opplæring er tilrettelegging som skolen gjør for å sikre at alle elever får best mulig 
utbytte av den ordinære opplæringen (pedagogisk analyse, kollektiv profesjonsutvikling, BTI, 
samarbeidsmodell). Skolen kan blant annet tilpasse opplæringen gjennom arbeidsformer og 
pedagogiske metoder, bruk av læremidler, organisering, og i arbeidet med læringsmiljøet, 
læreplaner og vurdering. Lærerne må bruke et godt faglig skjønn i arbeidet med å tilpasse 
opplæringen.  
God vurdering, der forventningene er tydelige og eleven deltar og blir hørt underveis i 
læringsarbeidet, er en nøkkel til å tilpasse undervisningen. Lærerne skal i sin undervisning 
støtte og veilede elevene til å kunne sette seg mål, velge egnede framgangsmåter og vurdere 
sin egen utvikling. Skolen må planlegge for en god sammenheng i elevenes læring i de ulike 
fagene og for at opplæringen oppleves som både overkommelig og tilstrekkelig utfordrende 
(Temaplaner, samarbeid på trinn).  
 
Tilpasset opplæring gjelder alle elever, og skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og 
tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Elever som har behov for 
tilrettelegging utover det ordinære tilbudet, har krav på spesialundervisning. Elever kan streve, 
og det kan oppstå ulike problemer med å lære gjennom hele opplæringsløpet. Lærerne kan få 
god støtte fra andre yrkesgrupper både til å avdekke utfordringer og til å gi elevene den 
hjelpen de trenger. Det kan være av avgjørende betydning for elevens utvikling at tiltak settes 
inn så raskt som mulig når utfordringene oppdages (Behov for drøfting, ped. analyse, 
samarbeidsmodell). 

 

• Samarbeid mellom hjem og skole 
Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å 
styrke elevenes læring og utvikling.  
God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet 
og til elevenes oppvekstmiljø. Foreldrene og foresatte har hovedansvaret for barnets 
oppdragelse og utvikling. De er barnas og ungdommenes viktigste omsorgspersoner og har 
kunnskap som skolen kan bruke for å støtte elevens danning, læring og utvikling. Skolen har 
det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid. Dette innebærer 
å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon, og for at de gis mulighet til å ha 
innflytelse på sine barns skolehverdag (underveisvurdering, utviklingssamtaler, foreldremøter).  
Hjemmets holdning til skole er av stor betydning for elevenes engasjement og skoleinnsats. 
Foreldre og foresatte møter skolen med ulike behov, forventninger og meninger om skolens 
mål og praksis. Det kan skape spenninger som kan være krevende for skolen å håndtere. 
Skolen må gi tydelig uttrykk for hva den skal og kan tilby, og hva som forventes av hjemmet. 
God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar. Skolen må imidlertid ta hensyn til at ikke alle 
elever har samme mulighet til å få hjelp og støtte i hjemmet. 

 

• Profesjonsfellesskap og skoleutvikling 
Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer 
over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis (fellestid, teamtid, bussen, 
vandring, MUS, samarbeidsmodell) 
Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å bygge på og praktisere verdiene og 
prinsippene for grunnopplæringen. Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller 
et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. (utvikling av pedagogisk 
lederskap, ledermøter, dialogmøter) De må sammen sørge for at skolens praksis er i samsvar 
med hele læreplanverket. Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og skole, de 
ulike nivåene i opplæringsløpet, og mellom skole og hjem bidrar til å lette overgangen mellom 
trinnene (prosedyrer for overganger).  
En lærer er en rollemodell som skal skape trygghet, og veilede elevene i deres ferd gjennom 
opplæringen. Læreren er avgjørende for et læringsmiljø som motiverer og bidrar til at elevene 
lærer og utvikler seg. Det krever at læreren viser omsorg for den enkelte elev. Det innebærer 
også å hjelpe elever som tar uheldige valg, ikke føler seg inkludert, eller som strever med å 
lære det som er ønsket og forventet. Ved å arbeide for samhold og tilhørighet blant elevene 
skal læreren bidra til å utvikle en kultur for læring og gi elevene faglig og emosjonell støtte. 



Lærerprofesjonen bygger sin profesjonsutøvelse på felles verdier og et felles forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag. Profesjonen og den enkelte lærer forvalter et ansvar for å 
utøve skjønn i komplekse spørsmål. Lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og 
fagdidaktisk dømmekraft i dialog og samhandling med kolleger. Utøvelse og utvikling av det 
profesjonelle skjønnet skjer både individuelt og sammen med andre. Faglig dømmekraft 
forutsetter også jevnlig oppdatering. Lærerprofesjonen må derfor vurdere sin pedagogiske 
praksis for å møte enkeltelever og elevgrupper best mulig.  
Kompliserte pedagogiske spørsmål har sjelden sikre svar. De ansatte i skolen må derfor ha 
aksept og rom for å bruke sin vurderingsevne i yrkesutøvelsen. Lærere må tenke nøye over 
hva, hvordan og hvorfor elevene lærer, og hvordan de best mulig kan lede og støtte elevenes 
læring, utvikling og danning. Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging 
og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis. 
Dette må gjøres med utgangspunkt i både profesjonens kunnskapsgrunnlag og 
grunnopplæringens verdigrunnlag. 
Det profesjonelle samarbeidet ved skolene forutsetter god ledelse. God skoleledelse 
forutsetter igjen ledelsesfaglig legitimitet og god forståelse av pedagogiske og andre 
utfordringer lærerne og andre ansatte står overfor. God ledelse prioriterer utvikling av 
samarbeid og relasjoner for å bygge tillit i organisasjonen. Skolens ledelse skal gi retning for 
og tilrettelegge for elevenes og lærernes læring og utvikling. Skoleledelsen skal lede det 
pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne og bidra til å utvikle et stabilt og positivt 
miljø der alle har lyst til å yte sitt beste. Det er skoleledelsens oppgave å lede slik at alle får 
brukt sine sterke sider, opplever mestring og utvikler seg. (Teamledermodellen) 
God skoleutvikling krever rom for å stille spørsmål og lete etter svar og et profesjonsfellesskap 
som er opptatt av hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling. Alle ansatte i 
skolen må ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen. Det 
innebærer at fellesskapet reflekterer over verdivalg og utviklingsbehov, og bruker forskning, 
erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. 
Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger og på tvers av 
skoler fremmer en delings- og læringskultur. 
Det er gjennom det daglige møtet mellom elever og lærere at skolens brede formål blir 
realisert. Lærere vil i konkrete opplæringssituasjoner oppleve spenninger mellom ulike formål 
og verdier. De må hele tiden gjøre krevende avveininger mellom hensynet til den enkelte elev 
og hensynet til fellesskapet, mellom å støtte og stille krav, mellom skolehverdagen her og nå 
og arbeidet med å forberede for framtiden. Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, 
er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle 
som jobber i skolen. 

 

 
 
 

• FORSKRIFT til opplæringsloven er et vedtak etter norsk lov som beskriver: 

 Elevenes rettigheter og plikter 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724 

 

 
• OPPLÆRINGSLOVEN beskriver reglene som er gitt for norsk skole  

 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61 

 



 

 
Skolens samarbeidsorgan 
 
ELEVRÅDET representerer alle elevene på skolen.  Hvert år velger trinnene en tillitsvalgt og en 
varatillitsvalgt som sitter i Elevrådet.  Rådet velger også en leder og et styre. 
 

Alle foreldre med barn i skolen er medlemmer i FORELDRERÅDET (FAU).  Foreldrene på hvert 

klassetrinn velger egne trinnkontakter. Minst en trinnkontakt fra hvert trinn møter i FAU.  Foreldrerådet 
velger også en leder og et styre. FAU har 8-10 møter pr. skoleår. Skolens ledelse deltar på de fleste 
FAU-møtene. 

 
 
Alle partene i skolesamfunnet er samlet i SKOLEMILJØUTVALGET.  Det er satt sammen slik: 
 

• Elevrådet - 2 representanter 

• Foreldrerådet - 2 representanter 

• Undervisningspersonalet - 2 representanter 

• Rådet for andre tilsatte - 1 representant 

• Skolens rektor 

• Politisk representant utpekt av kommunens oppvekstutvalg 
 
 
Dette er et forum for informasjon og kontakt.  I tillegg skal skolemiljøutvalget etter forskriftene og etter 
delegasjonsreglementet i Kongsvinger kommune enten uttale seg om eller gjøre vedtak i endel saker. 
 

Skolemiljøutval ved grunnskolar  

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, 
dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik 
at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.  

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som 
skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får 
fleirtal.  

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir 
behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha 
dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på 
foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.  

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet 
for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld 
skolemiljøet, jf. kapittel 9a i Opplæringslova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Taushetsplikten 

 
I opplæringslovens § 15-1 står det om bruk av forvaltningslova: 
 

"Alle som gjør tjeneste eller arbeid etter denne loven, har taushetsplikt etter reglene i 
Forvaltningsloven, § 13 til 13 e." 

 
Taushetsplikten gjelder for alle som har lønnet arbeid i skolen.  I tillegg gjelder lovens bestemmelser om 
taushetsplikt også for f.eks. foreldre-representanter som gjør tjeneste i skolen, slik som: 
 

 å sitte i råd og utvalg 
 å være klassekontakter 
 å delta som hjelpere på leirskole, ekskursjoner og på skolefester 

 
§ 13 i Forvaltningsloven forteller hva som skal betraktes som opplysninger om personlige forhold. 
 
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet i tjenesten eller arbeidet. 
Den som har taushetsplikt, kan ikke fri seg fra plikten ved å vise til at hun/han ikke har gitt muntlig eller 
skriftlig løfte om å holde opplysninger skjult.  Det er derfor viktig at alle blir informert om bestemmelsene. 
 
Forvaltningslovens § 13 til 13e inneholder også regler om hvilke forhold som ikke er brudd på 
taushetsplikten.  Samtlige bestemmelser om taushetsplikt finnes på skolen. 

 
 
§ 15-3 sier noe om ”Opplysningsplikt til barnevernstenesta” 
”Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på vakt overfor forhold som kan føre til 
tiltak frå barneverstenesta. 
Utan hinder av teieplikta skal personalet av eige tiltak gi opplysningar til barnevernstenesta når det er 
grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller når det ligg føre andre former for alvorleg 
omsorgssvikt………” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vurdering  

Individuell vurdering med og uten karakterer 

 
I den 10-årige grunnskolen skal det gis vurdering både med og uten karakterer.  Veiledning, samtaler 
og muntlig og skriftlig tilbakemelding til elever og foresatte er viktige elementer i vurderingssystemet. 
 
Den individuelle vurderingen uten karakterer, underveisvurdering, skal brukes på alle trinn i skolen.  
Vurderingen skal ta hensyn til elevens forutsetninger og sette motivasjon, læring og utvikling i fokus, og 
bidra til at elevene stimuleres til å ta i bruk sine evner og anlegg.  Vurderingen skal også gjøre elevene 
i stand til å reflektere over egen framgang og egen læring. 
 
Vurderingen skal være strukturert, systematisk og forpliktende, samtidig som den skal være en naturlig 
og integrert del av opplæringen.  Det vil bli utviklet egne hjelpemidler til bruk i vurderingsarbeidet. 
 
Individuell vurdering med karakterer skal bare brukes på ungdomstrinnet.   
 
For at karakterene også skal fungere som veiledning for eleven, skal læreren alltid sørge for at 
karakterer på enkeltarbeider og terminkarakterer suppleres med muntlig og skriftlig begrunnelse og 
veiledning. 
 
Kartleggingsprøver: 
Kartleggingsprøver er én vurderingsform i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 
Kartleggingsprøvene skal brukes som et pedagogisk verktøy for å identifisere elever med særskilte 
utfordringer, slik at disse kan få ekstra oppfølging tidlig i opplæringen.  Kartleggingsprøver i 
leseferdighet er obligatorisk for 1., 2. og 3. trinn. Prøvene i tallforståelse og regneferdighet er 
obligatorisk for 2. trinn og frivillig for 1. og 3. trinn. I tillegg finnes det en frivillig prøve i engelsk (lesing 
og lytting) for 3. trinn og i digitale ferdigheter for 4. trinn. 
Langeland skole bestiller og gjennomfører alle kartleggingsprøvene.  
 
Nasjonale prøver: 
Hvert skoleår avholdes nasjonale prøver i regning og lesing på norsk og engelsk på 5. trinn.  
Hensikten med prøvene er å finne elevenes egen læringsprofil og ut ifra den kunne lage et best mulig 
tilpasset opplæringstilbud til den enkelte elev.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oppførsels- og ordensreglement for 

         elevene ved Langeland skole 
 

OPPFØRSEL. 

Du har god oppførsel når du: 

 

• er høflig, ærlig og omtenksom mot andre mennesker 

• hilser og tar av deg hodeplagg inne 

• ikke bruker vold, truer, skader, skremmer eller sårer andre mennesker 

• tar avstand fra all mobbing og diskriminering 

• lar andres eiendeler være i fred 

• lar skolen være et rus- og tobakksfritt område 

• ikke bruker tyggegummi og annet godteri uten nærmere avtale 

• ikke har med farlige leker, kniv eller andre våpen / våpenlignende gjenstander på skolen 

• sier fra til en voksen hvis noen blir plaget eller ikke har det bra 

• bare leker på skolens område i friminuttene og på SFO 

• tar vare på skolebygget og ikke forsøpler uteområdet 

• hører på de voksne og gjør som de sier 

 

ORDEN 

Du har god orden når du: 

 

• kommer presis til timer og avtaler 

• har med deg alle skolesaker og har gjort arbeidsoppgavene dine til rett tid 

• arbeider rolig og konsentrert i timene, ikke forstyrrer andre med prat, bråk og vandring. 

• har mobiltelefon og annet elektronisk utstyr avskrudd hele skoledagen 

• bruker rullebrett, sparkesykler og rulleskøyter på anvist sted og har på deg 

sikkerhetsutstyr og hjelm 

• bruker hjelm når du sykler til og fra skolen 

• er ute i friminuttene dersom ikke noe annet er bestemt, har på deg klær og sko etter vær 

og har navn på klær.  

• respekterer banefordelingen som er satt opp av elevrådet 

 

Disse reglene gjelder i skoletida, på SFO, på skoleveien, på skolebussen 

og på alle arrangementer i skolens regi. 

 

 

 

 



TILTAK VED BRUDD PÅ REGLENE 

 
      (”Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne  
      brukast   mot elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike  

     saker skal behandlast”.  § 2-9 i opplæringslova) 

 

 

• Alle involverte parter har rett til å få forklare seg.   

• Ved farlige situasjoner for elev eller medelev, vil farlige gjenstander beslaglegges, og 

elevene fjernes fra situasjonen.  Overføring til annet tilsyn eller aktivitet for resten av 

friminuttet / dagen. 

• Bortvisning fra spesielle arrangementer, aktiviteter eller turer. 

• Arbeid som blir forsømt på grunn av uro, bråk, forsentkomming til timer el.l. må tas igjen 

på skolen eller hjemme.   

• Skader på bygninger, utstyr eller materiell erstattes etter gjeldende regler. Ødelagte og 

bortkomne skolebøker må erstattes. 

• Elever må ordne opp etter seg ved forsøpling og tilgrising. 

• Bruk av mobiltelefon i skoletiden vil føre til inndragelse.  

• Andre tiltak som ikke er nevnt her, kan benyttes etter avtale med foresatte. 

• Straffbare forhold vil bli meldt politiet. (Vold, besittelse av rusmidler/våpen, tyveri, 

skadeverk og lignende) 

 

 

Før tiltak settes i verk, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig. Enkeltvedtak 
om bortvisning fra skolen har man klagerett på i forhold til saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven. 

 
 
Om erstatningsansvar: 
Se skadeerstatningsloven § 1-1 og § 1-2. Foreldre er erstatningsansvarlige for inntil 5 000kr. 
 
Om beslaglegging av gjenstander: 
Beslaglagte gjenstander kan gis tilbake til elever etter skoletid. 
Ved gjentatte beslag kan gjenstander beholdes til foreldrene henter dem 
Ulovlige gjenstander/ rusmidler blir overlevert politiet. 
 
Straffbare forhold: 
Alle straffbare forhold som skjer på skolen eller på arrangement i skolens reg,i vil bli meldt til politiet. Politiet vil 
deretter avgjøre om vilkårene for strafferettslig forfølging er tilstede. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

START- OG SLUTTIDER SKOLEÅRET 2018/2019 

 
Undervisningen starter kl. 08.30 hver dag. 
 
1.– 3. trinn slutter kl. 14.00 på mandag , torsdag og fredag, og kl. 13.00 på tirsdag og onsdag. 
 
4. trinn slutter kl. 13.00 på onsdag, og kl. 14.00 de andre dagene. 

 
5. – 7. trinn slutter kl. 14.00 hver dag. 
 
 
Første skoledag 2018/2019 er mandag 20. august. 
2. – 7. trinn møter opp kl. 08.30. 
1. trinn møter opp kl. 09.30 
 

 
 

TRANSPORT HJEM FRA SKOLEN 

 
Skoleskyss hjem fra skolen går hver dag kl. 14.10.  
Elever på 1. – 4. trinn som slutter kl. 13.00 på tirsdager og onsdager og som har krav på skoleskyss, 
blir ivaretatt og får tilsyn på skolen til kl. 14.00. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Skolehelsetjenesten 2018/2019 

 
Skolehelsetjenesten har sin bakgrunn i følgende lover og forskrifter: 
 
1.  Lov om helsetjenesten i kommunen av 19. november 1982. 
2.  Forskrifter om helsetjenesten i skoler, gitt av Sosialdepartementet 23.11.83 
3.  Påbud om tuberkulinprøving og vaksinasjon mot tuberkulose.   
 Rundskriv I-1095/75. 
 
Skoler som inngår i loven er grunnskole, videregående skole, samt skoler og kurs som varer opptil ett 
år. 
 
Formålet med skolehelsetjenesten er: 
1.  Å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. 
2.  Å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers 
situasjon. 
 
Helsetjenesten i skolene fungerer gjennom hele skoleåret.  Gunn Iversen og Frøydis Kjensmo er 
”våre” helsesøstre, og de er tilstede på skolen 4 dager i uka.. 
 
Skolehelsetjenesten tilbyr blant annet: 

- samtaler 
- råd og veiledning 
- helseopplysning/undervisning 
- vaksinasjon 
- henvisningsmuligheter 

 
Rutinemessig syn/hørselkontroll utføres bare i 1. klasse, siden utføres denne kontrollen bare etter 
oppfordring fra lærer, foresatte eller eleven selv. 
 
I samarbeid med lærerne vil helsesøster være behjelpelig med å skaffe til veie materiale for bruk i 
helseundervisning.  Helsesøster har sammen med ledelsen, kontaktlærere og andre fagpersoner 
samarbeidsmøte for å drøfte eventuelle utfordringer hos enkeltelever. 
 
Skolehelsetjenesten kan også benyttes av foreldrene etter avtale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vaktmestertjenesten 2018/2019 

Kongsvinger kommunale Eiendomsenhet forvalter kommunens formålsbygg som skoler, barnehager 
og sykehjem og park/grøntanlegg. 

”Vår» vaktmester er Per Morten Holter. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Langeland - SFO 
Vi ønsker barn og foreldre velkommen til oss ved skolefritidsordningen. 
Formålet med den kommunale skolefritidsordningen i Kongsvinger er å gi alle barn på 1. t.o.m. 4. trinn 
et meningsfullt og trygt tilbud utenom den vanlige skoletida. Barn med spesielle behov kan beholde 
tilbudet til og med 7. trinn. 
SFO er et tilbud som skal ivareta barnas fritid, - og en viktig målsetting for oss er at barna får mest 
mulig anledning til fri utfoldelse og lek. 
 
SFO er åpent i skolens høst- og vinterferie, men er stengt i jul- og påskeuka. SFO er sommerstengt i 
uke 28, 29 og 30. 
Betaling for opphold i skolefritidsordning  
Søskenmoderasjon forutsetter at ett barn betaler for hel plass.  
Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass 
Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass 
Tilfeldig plass (kjøp av enkeltdager) gir ikke grunnlag for moderasjon. 
 
Halv plass defineres som mindre enn 12 timer pr uke. 12 timer eller mer pr uke utgjør hel plass. Ved 
økning i timetallet i skolen for småskoletrinnet, endres antall oppholdstimer i SFO for halv plass 
tilsvarende. 
Juli måned er betalingsfri.  

SFO 2018 2019 

Hel plass pr mnd 2720,00  
Halv plass pr mnd (mindre enn 12 t/uke) 1945,00  
Enkeltdager, pris pr. dag 345,00  
Tilleggsgebyr ved henting etter stengetid, kroner pr. 
påbegynt halvtime 

 
300,00 

 

Tilleggsgebyr for barn med halv plass som overstiger 
opphold på 12 t/uke, kroner pr. påbegynt halvtime 

 
300,00 

 

 

Årsplanen for SFO blir sendt ut til alle brukere. Ta kontakt med Torbjørn Trøftbråten ved 
eventuelle spørsmål om SFO. 
 



 

 

Kontakt med skolen 

Mobilskole er ikke i bruk lengre. I tiden frem til vi tar i bruk et nytt skoleadministrativt program ønsker vi 

at foreldre kontakter skolen via telefon, sms eller e-post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trinnoversikt skoleåret 2018/2019 

 
 

Trinn Antall 
elever 

Kontaktlærere Timelærere Assistenter  

1 41 Gro Bjerke 
Kristin Rapstad 

Torbjørn Trøftbråten 
Kajsa Wang 

Mari Norstrøm Susan Høgberg 
Mireille Muhorakeye 

John Sjøenden 

2 46 Nora Aanerud 
Ida Skyrud 

Hilde Verhaug 

Maiken Herlyng Eva Græsberg 
Grethe Moseng 

3 55 Olga Anissimova 
Line Myhrum 
Lars Rapstad 

Bente Rønning 

 Inese Rüse 
Eline Rognhaug 

4 54 
 

Tone Dannevig 
Merete Krok 

Mona Holtvedt Kronborg 
Andreas Sæther 

Eva Karlsbakk Ineta Burena 
Vibeke Tømta 

5 38 Line Høiland 
Ken Are Nytrøen 

Janne Reum 

 Synøve Sørli  

6 
 

62 
 
 

Heidi Amundsen 
Simen Forfot 

Trond Inge Skara 
Toril Vestbakken 

 Gry Braserud 
Wenche Lid 

7 
 

62 
 

Jenny Bjølseth 
Gry Estensen 

Maria Lillebekk 
Liv-Randi Nordli 

Per Rolf Ervik Line Bothner 

 
 

 
Elever totalt:   359 

 
 
Kari Skyrud Antonsen har ansvaret for skolens innføringstilbud, språktanken. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Råd og utvalg 

 
Elevrådets styre 2018/2019:  
 

Leder:    

Nestleder:    

Sekretær:    

Styremedlemmer:   
 

 
 
Foreldrerådets arbeidsutvalg 2018/2019: 
 
Leder:  
Nestleder:       
Sekretær. 
Kasserer: 

 

  
  

 
Representanter til Samarbeidsutvalget: 
 
Foreldrerepresentanter: *  
     
Elevrepresentant: *  
     
Lærerrepresentanter: * Merete Krok     
Andre tilsatte:  * Susan Høgberg 
Ledelsen:  * Knut Olav Nordseth og Tommy Seigerud 
Kommunens representant: Øystein Hanevik (Vara: Margrethe Haarr)  
 
 
Denne oversikten vil bli fullstendig så fort de ulike utvalgene har konstituert seg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kontaktpersoner ved skolen 
 
Marit Venstad – sekretær 
Telefon: 47 48 76 01 
 
Torbjørn Trøftbråten – teamleder SFO 
E-post: torbjorn.troftbraaten@edu.kongsvinger.kommune.no 
 
Rigmor Hellerud – Teamleder 1. – 4. trinn 
E-post: rigmor.anita.myhre.hellerud@edu.kongsvinger.kommune.no 
 
Knut Olav Nordseth – Teamleder 5. – 7. trinn 
Telefon: 94 81 42 18 
E-post: knut.olav.biller.nordseth@edu.kongsvinger.kommune.no 
 
Tommy Seigerud – Rektor 
Telefon: 40 03 48 66 
E-post: geir.tommy.seigerud@edu.kongsvinger.kommune.no 
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