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OVERORDNET MÅLSETTING: 

  
 

Formålsparagrafen for grunnskolen: 

Grunnskoleopplæringen: 

Opplæringsloven § 1: 

«Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei 

kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndeleg og kroppsleg, og gje dei god 

allmennkunnskap så dei kan bli gagnelege og sjølstendige menneske i heim og samfunn.                  

Skolen skal fremje åndsfridom og toleranse, og legge vinn på å skape gode 

samarbeidsformer mellom lærarar og elever, og mellom skole og heim.» 

 

 

Skolefritidsordningen: 

Opplæringsloven § 13-7: 

”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. 

klassetrinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. klassetrinn. 

Skolefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi 

barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingskår. Areala, 

både ute og inne, skal være eigna for formålet.” 
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PEDAGOGISK PLATTFORM: 

 
• Skolen tar i sitt arbeid utgangspunkt i at alle mennesker er unike og likeverdige 

uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, sosial bakgrunn og andre forutsetninger. 

 

Hamarøy sentralskole skal være en skole der barn, unge og voksne trives godt. 

 

          - En skole som alle gleder seg å komme til. 

       - En skole der alle opplever trygghet og respekt. 

          - En skole der kunnskap er viktig og alle lærer noe hver dag. 

 

Oppeid skole skal:                                                                              

• Være en skole som legger vekt på å fremme elevenes motivasjon og ansvar for 

egen læring, samt evne til å arbeide selvstendig og bevisst mot tilpassede mål 

 

• Legge vekt på god folkeskikk og gode samhandlingsformer. 

 

• Legge vekt på å utvikle/stimulere elevenes interesser for variert fysisk 

aktivitet, kunnskap om miljø og natur, og gleden av å være ute i naturen. Dette 

gjennom blant annet skolens årvisse uteskole. 

 

• Være en skole som gjennom en klar og åpen dialog legger vekt på å utvikle et godt 

samarbeid mellom lærerne, Sfo-personell, skolens øvrige ansatte og 

foreldre/nærmiljø. 

 

• Skolefritidsordningen legger særlig vekt på sosial kompetansebygging i 

samarbeid med øvrige tilsatte. 

 

•  Skolefritidsordningen skal være en arena som motiverer og stimulerer til bruk 

naturen som arena for sosial kompetansebygging og fysisk aktivitet. 
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HANDLINGSREGLER: 
Regler for hvordan de ulike aktørene i skolesamfunnet skal være mot hverandre 

(gjennomgås hver høst) 

 
 

 

 
 
 

 

● ● ● ●     ●    ●     ● 

LÆRER – LÆRER 
 
Vi hilser på hverandre når vi 
møtes første gang 
 
Vi møter presis til møter (respekt 
for hverandres tid) 
 
Vi er rause med ros og varsomme 
med kritikk 
 
 
 

 
 
● ● ● ●     ●    ●     ● 
 
 

● ● ● ●     ●    ●     ● 

LÆRER – ELEV 
 
Vi gir oppmerksomhet til hver 
elev så ofte som mulig 
 
Vi hilser på hverandre når vi 
møtes 
 
Vi er rause med ros og varsomme 
med kritikk 
 
Vi er tydelige i forhold til hva vi 
forventer faglig og sosialt av 
eleven 
 
● ● ● ●     ●    ●     ● 
 

● ● ● ●     ●    ●     ● 

ELEV – LÆRER 
 
Hilser på lærer 
 
Vi er presise og forberedt, og tar  
med oss det utstyret som vi 
trenger til timene for å komme 
raskt i gang 
 
Vi bruker et hyggelig språk uten 
styggord 
 
Vi rekker opp hånden når vi vil si 
noe 
 
● ● ● ●     ●    ●     ● 
 

● ● ● ●     ●    ●     ● 

ELEV – ELEV 
 
Godta at vi er forskjellige 
 
Hilser på hverandre 
 
Har du noe hyggelig å si om 
andre, så si det. Hvis ikke, la det 
være 
 
Alle skal kunne samarbeide med 
andre      
 
 
 
 

 

 
● ● ● ●     ●    ●     ● 
 
 

● ● ● ●     ●    ●     ● 

LÆRER – FORESATTE 
 
Vi hilser på hverandre når vi 
møtes 
 
Tydelighet om faglige og sosiale 
forhold hos eleven 
 
Regelmessig kontakt 
 
 Bidra med et godt samarbeid 
med heimen 
 
Vær tydelig i forhold hva skolen 
ønsker at de foresatte skal bidra 
med 
 
 

● ● ● ●     ●    ●     ● 
 

● ● ● ●     ●    ●     ● 

FORESATTE – LÆRER 
 
Omtale skolen positivt, ved 
uklarheter – ta kontakt med 
skolen 
 
Følge opp elevenes skolearbeid 
Vi bidrar til et godt samarbeid 
med skolen 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
● ● ● ●     ●    ●     ● 
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AKTØRER PÅ OPPEID SKOLE 2019-2020 
Hamarøy Sentralskole er 10-delt skole, med til sammen 128 elever på grunnskolen og ca 

40 elever på Voksenopplæringen. 

På skolen er det elever og lærere fra mange ulike nasjoner, med bakgrunn fra ulike 

kulturer og språk. 

På grunnskolen har nå 11 elever særskilt norsk i egne grupper, men har tilhørighet i 

klasser. Fler kan være aktuelle til styrking. 

Skolen har SFO-tilbud med 24 elever (15 på helplass, 9 på halvplass). 

 

Elever: 
Småskoletrinn, 1.-4. kl  42 elever 

Mellomtrinn, 5.-7.kl   31 elever 

Ungd.trinn, 8.-10. kl   55 elever 

Totalt på grunnskolen       128 elever 

 

På Voksenopplæringen går det ca 40 elever.  

 

Ansatte: 
Dette året har 39 personer sitt arbeidssted på Hamarøy Sentralskole, inkl. 

driftsoperatøren som er ansatt på Teknisk enhet, men som har 50 % av sin stilling på 

Sentralskolen.  

Disse fordeler seg på følgende områder: 

Lærere:    29 ansatte   

Fagarb/ass/lærlinger skole/SFO: 6 ansatte 

Sekretær:    1 ansatt i 50 % stilling 

Renholdere:    3 ansatte,  

Driftsoperatør:   1 ansatt i 50 % stilling 
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ORGANISASJONSPLAN: 

ADMINISTRASJONEN: 

❖ Enhetsleder/rektor: Anne Reiten 

❖ Nestleder/inspektør: Anne Berntzen 

❖ Andre nestleder/fagveileder min.språk: Sander Ediassen 

 

Teamleder 1.-4: 

Lise Olvik 

Teamleder 5.-7: 

Grete Kleppe 

Teamleder 8.-

10.: Marit 

Pedersen 

Teamleder VO: 

Sander Ediassen 

Teamleder SFO: 

Tone Rita 

Kristensen 

Pedagogisk personale: 

❖ 29 lærere, derav 1 ansatt på Knut Hamsun vg.skole, som er «utlånt» til oss i 

fremmedspråk (spansk). 

Ressursgruppe (møte hver uke): 

❖ Rektor og inspektør 

❖ Alle teamlederne 

❖ Beate Sørensen, deltar som ressurslærer for utviklingsarbeid lesing og skriving 

Team: 

❖ Pedagogisk personale er inndelt i 4 team.  

❖ For alle lærere med undervisning på teamet. 

❖ Sfo-teamet består av alle fagarbeidere/assistenter/lærlinger som arbeider på 

Skolefritidsordningen. 

Klassefellesskap: 

❖ Samarbeidsforum for alle lærere med undervisning på klassetrinnet. Kontaktlærer kaller 

inn og leder/er ansvarlig 

Fagteam: 

❖ Samarbeidsforum for faglærerne. Fagansvarlig kaller inn, leder møter, etc. 

Øvrige ansatte: 

❖ Assistenter/fagarbeidere/lærling: Anne Merete Johansen, Mona Ediassen, Trine 

Fævelen, Wazecq Rasouli, Mahad Mahmed Roble og Tone Rita Kristensen  

❖ Driftsoperatør/vaktmester: Denyz Zausaye 

❖ Sekretær: Yvonne Thomassen 

❖ Rengjørere: Liina Libert, Horiyo Abdulle Culusow 

 

Verneombud: 

❖ Adriana Abrahamsen 
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SATSNINGSOMRÅDER OG AKTIVITETER SKOLEÅRET 2019 – 2020 

 
 Fellesfremmende tiltak for elever, foreldre og ansatte i den nye kommunen, 

fortsette i «Vi e’ her»-ånd 😊 

 

 Fagfornyelsen, læreplanarbeid 

 

 Språk-, lese- og skriveplan:  

-Implementering i alle fag 

- Utvide i et 0-16 års perspektiv (Samarbeidsgruppe småskole – barnehage)  

- Biblioteksamarbeid. (Prosjektgruppe, 6 lærere fra nye Hamarøy)  

 

 Helsefremmende skole.  

- Forts. fokus på de 4 områdene: Kosthold, søvn/hvile, Psykisk helse og 

fys.aktivitet 

- Jasska: Oaggi Muv/ Gjør meg trygg (Se plan) 

   Forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep og vold 

- Evaluering av Handlings- og tiltaksplanen mot mobbing 

 IKT 

- Målsetting om at alle lærere, elever og foreldre/foresatte skal være aktiv på 

Skooler. 

- Internia: Telefon og mailsystem (system for å kunne sende felles sms’er og 

mail) 

 

 HMS:  

- Alle har en psykisk helse 

- Førstehjelp og beredskap 

 

 

Kontinuerlig satsning: 

 Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, engelsk og digitale 

ferdigheter. 

 Skolen som lærende organisasjon 

- Samarbeid i klassefellesskap/team/fagfellesskap 

 Samarbeid hjem – skole:  

Fokus på felles tiltak som kan styrke 

- elevenes læringsmiljø. 

- elevenes psykososiale skolemiljø. 

- barn og unges oppvekstmiljø. 

Øke oppslutning om årets Foreldreundersøkelse 
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ORGANISERING AV SAMARBEIDSTID FOR LÆRERNE: BRUKEN AV 

ARBEIDSPLANFESTET TID:  

(Skal legges mellom 08.00 og 15.30) 

Felles møtetid hver uke: 3 t/u (torsdag og mandag/annen dag), disp. av rektor og 

benyttes til skolebasert utviklingsarbeid i tråd med skolens virksomhetsplan: 

a.  Torsdag 14.20 – 15.30:Skoleutvikling (SKU), felles møtetid, disponeres av 

rektor etter oppsatt plan (tavla på personalrommet) 

b. Mandag (”grønn dag”) 14.20 – 15.30: 

    - 14.20-14.55: Team-/LP-samarbeid, hver uke 

- 14.55-15.30: Klasselærermøter/faglærermøter turnerer annen hver uke. 

 

c.     Torsdag 08.05 – 08.20: Informasjonsmøte v/rektor, admin. 

        Alle møter. Referatbok. 

 

KOMPETANSEUTVIKLING – DEN 39. SKOLEUKE   
I hht arbeidstidsavtale for lærere, har arbeidsåret 6 planleggingsdager. Vi har valgt å 

fordele dem slik: 

* 4 dager før skolestart høst: 13.-16. aug. 2019 etter egen plan 

   - SFO/assistenter/fagarbeidere/lærling har planleggingsdag fredag den 16.aug. 

* 1 dag – fredag den 22. november 2019: Plan kommer etterhvert 

* 1 dag – tirsdag 14. april: Evaluering og planlegging for neste skoleår 

     

 

 


