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Innledning: 
 
Ved starten av skoleåret 2016/2017 har Innhavet Oppvekstsenter hele 38 elever i 1-10 
klasse. I tillegg har vi 5 elever i voksenopplæring. Barnehagedelen har 15 barn som til 
sammen utgjør 23 barnehageplasser. (Barn under 3 år regnes som to) Fire elever har SFO-
tilbud.  Vi kan trygt si at her er folksomt. Og det er veldig flott. Samtidig gir det noen 
utfordringer når det gjelder arealer, men jeg tror vi greier å løse dette på en god måte. Det 
som akkurat nå utfordrer oss mest er mangel på gode lokaler til kroppsøving, skolekonserter 
osv. Grendehuset er nå i en svært dårlig forfatning og klart modent for sanering/renovering. 
Vi setter vår lit til snarlig realisering av det såkalte blålysprosjektet og dermed ny gymsal. 
Oppvekstsenteret fikk et nytt strøk maling i sommer. Takk til Hassan, Yussuf og Abdullahi for 
en vel utført jobb under kyndig ledelse av Kent Pedersen. Vi er så heldige å ha blitt tilført 
ressurser tilsvarende 8 timer vaktmesteroppgaver/uke som utføres av Kent. Dette gleder vi 
oss stort over! 
 
Kollegiet ved skolen ønsker velkommen Lena Aspvik som nytilsatt fra høsten 2016. Hun skal 
ha hovedansvar for fremmedspråkopplæringen ved skolen. Mette Fagervik kommer tilbake 
fra fødselspermisjon januar 2017. Inntil da vikarierer Saritha Kildahl i hennes sted.  
Kristin T Sandnes ble i løpet av våren 2016 blitt fast ansatt som pedagogisk leder i 
barnehagen. Sammen med pedagogisk leder Ellen Ediassen innebærer dette at vi driver helt i 
tråd med myndighetskrav i henhold til kompetanse for barnehagepersonell. Knut Rasmus 
Kildahl er begynt videreutdanning i norsk og vil undervise i redusert post dette skoleåret. 
Undertegnede har takket ja til fast stilling som enhetsleder ved oppvekstsenteret. 
Marita Kyllingmark og Malin Westermann vil fra nå av ha hele sitt arbeid i barnehagedelen.  
Ellers er det få forandringer når det gjelder personalet.  
 
 
Hjem/foresatte er en sentral faktor i barns læring:   
I opplæringsloven står det: 
  

- Foreldrene er en svært viktig ressurs i skolen. Aktive og engasjerte foreldre er barnets 
viktigste støttespillere i læringsprosessen. At foreldrene deltar i læringsprosessen 
utenom skoletid, har vesentlig betydning for elevenes prestasjoner på skolen. 

 
Vi som jobber i skole og barnehage håper på et fortsatt godt samarbeid med foreldre og 
foresatte i det skoleåret vi nå har foran oss. 
 
Med hilsen 
 
 
Eirik Stensland 
 
Enhetsleder 
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Oppvekstsenterets personale: 
 
 
Navn   

  
Stillingsressurs 

 
Arbeidsoppgaver 

Eirik Stensland                80% Enhetsleder 

Mette Fagervik 100 %, skole Lærer (fødselspermisjon til jan 17) 

Saritha Kildahl 91% skole Lærer i vikariat 

Ingrid Engan 100 % skole Lærer, rådgiver 

Lill Strandskog 100 % skole Lærer (kontaktlærer U-tr) 

Cecilie S Jakobsen 80 % skole Lærer (Kontaktlærer VO) 

Kari S Knutstad 70% skole Lærer 

Caroline Van der Auwera 100 %, skole Lærer (Kontaktlærer S-trinn) 

Malin Westermann 100 % barnehage Barne- og ungdomsarbeider 

Mona Ediassen 100%  skole Lærer(Kontaktlærer M-tr) 

Marita Kyllingmark 100% barnehage Assistent/barne- og 
ungdomsarbeider 

Knut Rasmus Kildahl 100% skole Lærer (videreutdanning i 40%) 

Lena Aspvik 100% skole Lærer fremmedspråk 

Ellen Ediassen 100 %, barnehage Pedagogisk leder 

Jorunn Olsen 100 %, barnehage Assistent 

Sylvia Hansen 70 %, barnehage Assistent 

Edith Pedersen 100% oppvekstsenter Renholder og assistent barnehage 

Johan Magnus Stensland 68 % skole elevassistent 

Kent Pedersen  Vaktmestertjenester (teknisk enhet) 

 
Vi har vikarer som stiller opp når vi behøver det: 
Barnehagedelen: Rigmor Lien, Petra Revajova og Marthe Markussen 
Skole: Inger-Lise Brenna, Sonja Hagstad, Gunnhild Hilling, Anupama Munugala og Lone Kummunen 
 
Vi har i tillegg to praktikanter: Melinda Lie (skole) og Dina Wassmo (barnehage) 
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BARNEHAGEBARN:                                                                        ELEVER: 
 
 

Leah-Mariell 
Nicholas 
Ashwika 
Albert 
Aron  
Marius  
Astrid 
Anas 
Ask 
Christian 
Leif Magnus 
Romet 
Thea 
Julian 
Johan 
SFO 
Emilie 
Benedikte 
Sara 
Amalie 
 
 
 

 

 1. Muzamil 6. Tove 
1. Linnea 6. Nora 
1. Phillip 6.  Thomas 
1. Amalie 6. Rune 
  6. Emil 
  6. Abdiraham 
2. Asli   
2. Krister 7. Lukas 
2. Benedikte 7. Emilie 
2. Sara   
  8. Liban 
3. Benjamin 8. Manzor 
3.  Mohammed 8.  Samargul 
  8. Mohammadajan 
4. Annie 8. Zahed 
4. Emilie 8. Torsten 
  8. Maja 
  8. Anna Sofia 
5. Emily   
5. Fadumo   
5. Andreas 10. Karin 
5. Kevin 10. Noah 
5. Ismael 10. Josefine 
5.  Kjersti   
5. Tobias   

 

 
 

 
Innhavet barnehage 

 

Pedagogisk grunnsyn 
SOLBARN som er vår pedagogiske plattform og står for samarbeid, opplevelser, lek og læring, 
bestevenn, aktiv medvirkning, respekt og natur. 
Den viktigste læringen skjer ikke gjennom formidling av kunnskap fra voksne til barn, men 
gjennom aktiv samhandling og konkrete opplevelser. Vi har fokus på spontanitet, gjerne 
knyttet til ideer og innspill fra barna. 
Den tida et barn er hos oss, skal det tilegne seg grunnleggende ferdigheter som språk og 
sosial samhandling og evne til å uttrykke seg gjennom ulike handlinger. Det skal gjennomgå 
en fysisk utvikling som omfatter det å kunne gå og ta seg fram i verden, og sanser som skal 
utvikles gjennom allsidig stimulering og et miljø som gir mange inntrykk. 
Vår erfaring viser at barn som får rik anledning til lek, gjerne med naturen som arena, 
utvikler alle de områdene vi etterstreber og ønsker. Sosiale regler samt språkutvikling og 
fantasi som de viktigste, men også for fysisk og motorisk utfoldelse. Vår rolle som voksne blir 
tilretteleggere for at leken foregår i trygge omgivelser, at alle barna opplever å få delta, og at 
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vi av og til bidrar med innspill som kan utvikle og berike leken.  Vi må dessuten være bevisst 
vår rolle som voksne, og sette klare grenser for hva vi aksepterer og ikke aksepterer. 

Stikkord for voksenrollen vil være OBSERVERE, TILRETTELEGGE, INTEGRERE OG 
INSPIRERE 
 
 
 
 

Leveregler. 
 Respekt for frileken. - Vi skal vise størst mulig respekt for pågående lek 
 Respekt for individet. - Barna skal møtes på en anerkjennende og respektfull måte 
 Bruk av naturlekeplassen. - Naturen skal være en av våre viktigste arenaer for 

aktivitet 
 
 

 
Planleggingsdager og ferier 
I løpet av året skal barna tas ut i til sammen fire ukers ferie. 
Tre av disse ukene skal fortrinnsvis være sammenhengende. Den siste uka vil omfatte de 
dagene barnehagen er stengt som følge av våre fem obligatoriske planleggingsdager. 
 

Samarbeid skole – barnehage 
I og med at vi er et oppvekstsenter, vil det bli tettere kontakt mellom skole og barnehage. Vi 
vil gjennomføre besøk hos hverandre, felles turdager og felles aktivitetsdager (Se baksiden) 
 
Litt praktisk: 
 
Barna har tilbud om melk og frukt hver dag, og ett måltid pr uke. Ordningen koster kr 150,- 
pr mnd for full plass.  
 
Vi omgås daglig store mengder klær ettersom årstidene skifter. Det er en stor lettelse for oss 
om klærne er godt merket.  Klær som ikke er merket når vi tar dem ut av tørkeskapet, må vi 
nok legge i navnløskassa, til foreldrene henter dem. 
 
Når det gjelder påkledning anbefaler vi flere tynne lag på kalde dager, med ull eller fleece 
som favoritter. 
Vi har liten sans for foret regntøy som tar lang tid å tørke, og som fort blir ”sure” i tørkeskap/ 
garderobe 
Det skal også finnes klesskift til barna i garderoben. 
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Innhavet skole, 

TRIUMF 
(trygghet, respekt, identitet, utfordring, mestring, fellesskap) 

På Innhavet skole er vi opptatt av at alle skal få tilstrekkelige utfordringer samt mestre ut fra 
sine forutsetninger. 
Dette gjør vi med å: 

- ha god tilgjengelighet av gode læremidler. 
- ha godt utvikla verktøy for kontinuerlig måling og evaluering av den pedagogiske 

driften. 
- legge vekt på å skape ro og trygghet i læringsprosessene. 
- bruke ulike læringsarenaer. 
- legge forholdene til rette for et godt skole/hjem-samarbeid. 
- være godt forbered til skoledagen. 

 
 

Og vi skal bygge broer som skal bidra til å øke elevens kunnskap og forståelse 
om seg selv, om andre og om seg selv sammen med andre. 
Dette gjør vi gjennom året med: 

- positive opplevelser sammen 
- fellesturer 
- felles overnatting  
- felles juleavslutning 
- samarbeid og kontakt ut i bygda; foreldre, barnehagen, arbeidsplasser 

 
 

 
Innhavet skole har følgende visjon:  
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Vi ønsker at skolen skal være en arena for læring og utvikling, både for elever og voksne. 
Vi skal utfordre oss selv og hverandre til å våge mer under trygge og forutsigbare forhold, 
alle skal trives og ingen skal grue seg til neste dag. Skolen er flink til å inkludere nye 
elever og lærere, og ønsker å bli enda bedre. Vi vil at alle kjenner et ansvar for godt 
samarbeid med lokalsamfunnet. 
Som lærere i skolen er det vår plikt å være de tydelige voksne som viser elevene respekt, 
setter grenser og er til stede for dem.   
 
 

Organisering av skoledagene:  
SMÅTRINNET 
Økt: Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag 
08.25-09.40 
 
 

Undervisning Undervisning  Undervisning Undervisning Undervisning 

09.40 – 10.10 Matpause+fri Matpause+fri  Matpause+fri Matpause+fri Matpause+fri 
10.10 – 11.05 
 

Undervisning Undervisning  Undervisning Undervisning Undervisning 

11.05- 11.25 
Slutt 11.00 for 
1.-3. klasse 

Friminutt  Slutt 11.00 for 
1.-3. klasse 

Friminutt Friminutt 

11.25 – 12.40  Undervisning  
 

Undervisning Undervisning 

12.40 – 13.10 Matpause+fri   Matpause+fri Matpause+fri 

13.10 – 13.55 Undervisning  
 

Undervisning Undervisning 

 
 

 
MELLOM- OG UNGDOMSTRINN 

Dager ungdomstrinn slutter 1530 
Høst: 

5. september, 26. september, 17. oktober, 7. november, 28. november og 19.desember 

 

Vår: 

9. januar, 30. januar, 20. februar, 13. mars, 3. april, 24. april, 15. mai og 12. juni 

Økt: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.25-09.40 
 
 

Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 

09.40 – 10.10 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
10.10 – 10.55 
 

Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 

10.55- 11.25 Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.25 – 12.55 Undervisning Undervisning 
Undervisning 

Undervisning Undervisning 

 
12.55 – 13.10 

 
Friminutt 

 
Friminutt Friminutt 

 
Friminutt 

 
Friminutt 

13.10 – 13.55 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 
 
 
Mellomtrinn til 
kl. 1355 hver 
tredje uke, ellers 
ferdig kl. 1100. 
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Skoleruta 2016-2017 
Skolerute for grunnskolene i Hamarøy for skoleåret 2016/2017. 

  

  Man Tirs Ons Tors Fre Sum Merknader 

August 2 2 2 1 1 8 Skolestart 22.august 

September 4 4 4 5 5 22   

Oktober 5 4 3 3 3 18 Høstferie 5.-7. 

November 4 5 5 4 3 21 Elevfri 18. 

Desember 3 3 3 3 3 15 Siste skoledag før jul 21. 

Januar 4 5 4 4 4 18 Skolestart 3.januar 

Februar 3 3 4 4 4 18 Vinterferie uke 9 -27. og 28. 

Mars 4 4 4 4 4 20 Vinterferie uke 9 -1.-3. 

April 2 2 3 3 3 13 Påskeferie 10. tom 18. 

Mai 4 5 4 3 3 19 Elevfri 1., 25. og 26. 

Juni 2 3 3 4 3 15 Elevfri 5. Siste skoledag 22. 

Sum           190   
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RÅD OG UTVALG 2016-2017 
 

ELEVRÅD FORELDREKONTAKTER 
Leder:  Noah Prescher Bhg: Kent Pedersen 

Vara:  Tina Andersen 
Småtr:  Terese Wist 
Vara:  Kent Pedersen 
 

Vara: Maja Solberg Mellomtr:  Elin Solberg 
Vara:  Bram De Roy 
 

Sekretær:  Anna-Sofia Aasjord Ungdomstr: Simona Aasjord 
Vara:  Andrea Prescher 
 

 

FAU SMU 
Leder: Elin Solberg Leder:   

Nestleder:  
Nestleder: Kent Pedersen Foreldre:  Kent Pedersen, Tina Andersen, Elin 

Solberg 
 

Sekretær:  Therese Wist  
 Elever:  

Noa Prescher 
Maja Solberg 
 

 Skolens ansatte: Ingrid Engan 
Vara:  Caroline Auwera 

Annet medlem:  Tina Andersen  
 Lærere/b.hage:  

vara:  
 

Kasserer: Simona Aasjord Sekretær: Eirik Stensland (Rektor) 
 Andre ansatte:  Edith Pedersen 
 Kommunens representant:  Terje Hilling 

(Folkevalgt) 
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Ordensreglement 
  
Ordensreglementet ved  INNHAVET OPPVEKSTSENTER skal ivareta elevens og de mindre barnas rett til et trygt 
arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring" 

  
Skolen forventer at alle elevene tar vare på skolens eiendeler, viser respekt og tar hensyn til 
hverandre og tar ansvar for eget arbeid og egne handlinger. 
  

 
  
  
Ansvarlighet:  
Innhavet Oppvekstsenter  forventer                             
1. At alle viser god oppførsel og har fint språkbruk. 
2. At lek, spill og annen aktivitet foregår på en slik måte at man ikke utsetter seg selv eller 
andre for skade. 
3. At all ferdsel foregår rolig og hensynsfullt. 
4. At alle tar vare på inventar, utstyr og bøker. 
5. At alle tar vare på sine private eiendeler. 
6. At ingen forlater skolens område uten tillatelse. 
7. At ingen tar med seg godteri på skolen. Godteri er bare tillatt etter avtale med lærer. 
8. At elever fra 1.-10. klasse ikke går inn på avgrenset område for 1-6 åringene uten tillatelse.  

  
  
  
Påbud: 
9. Elevene skal gjøre hjemmearbeid til rett tid. 
10. Elevene skal møte til undervisningen til rett tid. 
11. Alle elevene skal være ute i friminuttene, hvis ikke annet er avtalt. 
12. Sykling på skolens område skal bare foregå etter avtale med lærer. Sykkelhjelm er 
påbudt. 
13. Snøballkasting skal bare foregå mot oppsatte mål.  
14. Mobiltelefon skal være avslått og ligge i sekken i skoletida, med mindre annet er avtalt 
med skolen. 
15. Alt fravær skal dokumenters fra hjemmet.  
16. Alle elever tar med seg nødvendig utstyr og bøker til skolen. 
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Forbud: 
17.  
a) Bruk og oppbevaring av tobakk og rusmidler er ikke tillatt ved senteret eller senterets 
uteområde.  
b) Det er forbudt å filme eller gjøre lydopptak av ansatte eller elever i skoletiden, med unntak 
av etter avtale i forbindelse med skoleprosjekter og undervisning. Publisering av 
filmer/lydopptak er heller ikke tillatt uten nærmere tillatelse. 
c) Det er selvfølgelig forbudt (også i forhold til opplæringsloven § 9)  å utvise krenkende 
atferd mot andre, dette gjelder selvfølgelig også via sosiale medier, tekstmeldinger osv. 
   
 
  
  
  
   
  

18. Når og hvor reglene gjelder. 
a. Reglene gjelder i hele åpningstida og i aktiviteter styrt av oppvekstsenteret. 

Skoleveien er også en del av skoledagen! 
b. Reglene gjelder også på turer arrangert av skolen. 
c. Reglene skal hvert år ved skolestart om høsten gjøres kjent for elevene og foreldre / 

foresatte. 
   
  
  
  
  
  

19. Ved brudd på ordensreglementet. 
  
Ved brudd på reglene skal senteret i hvert enkelt tilfelle vurdere straffereaksjonens omfang. 
I alle saker er det en forutsetning at elevens rett til å forklare seg er sikret.  
  
A. Brudd på reglene kan medføre: 
    Tilsnakk, skriftlige anmerkninger, samtale med kontaktlærer, samtale med 
     rektor, kontakt hjem. 
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B. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan rektor utvise en elev fra enkelttimer 
eller resten av dagen. 
     I ungdomsskolen kan eleven vises bort i inntil 3 dager. Foreldrene til alle elevene i barne- 
og ungdomsskolen må varsles før bortvisning, uansett lengde, blir satt i verk. Rektor kan ikke 
delegere sin myndighet/ansvar til å vise bort.  Sanksjoner som utvisning erenkeltvedtak i 
henhold til forvaltningsloven, og følger dertil gjeldende regler. 
 
 
C. Barn og foreldre/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skade som barn 
    volder, jfr. Lov av 13.juni 1969, nr 26 (skadeerstatningsloven) 
    Erstatningen skal dog ikke overstige kr 5000,- 
 
 

 
 
 
Planer videre: 
 

- Ungdomstrinnet/FAU arbeider med å få etablert en grillhytte på skolens område. Man 
søker midler fra lokalt næringsliv til det som kan bli et flott tiltak til gavn for hele 
lokalmiljøet 
 

- Det vil tradisjonen tro bli arrangert en kulturkveld den 15.desember kl 18.00 
 

 
 
Annet: 

 

- Ved henting og levering av elever/barnehagebarn, samt andre ærender på skolens 
område er det ikke tillatt å kjøre inn på skoleplassen, ei heller plassere kjøretøy slik at 
det blokkerer innkjørselen til skolen. Det er heller ikke ønskelig at man lar kjøretøy stå 
på tomgang. 

 
- Skolebygget åpner hver morgen etter at bussen ankommer Innhavet klokken 08.20. Det 

er dessverre ikke anledning for elever å være inne på skolen før denne tid, blant annet av 
sikkerhetsmessige årsaker.  Fra klokken 0815 er det lærere til stede utendørs. Vi gjør 
oppmerksom på at Innhavet Oppvekstsenter har SFO-tilbud til elever fra 1-4 klasse. 
Trenger elever et sted å være før skolen begynner anbefales det at man søker plass på 
dette tilbudet. 

 
- Foreldre/foresatte er alltid velkommen til skolen og kan etter avtale få være tilstede og 

overvære undervisningen til sine barn. Dette avtales med skolen, og man må underskrive 
en taushetserklæring først. 
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