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Kjære foresatte!

Ansatte skoleåret 2017/18

Velkommen til et nytt skoleår!

1.trinn
Kontaktlærer: Ellen Hågensen
2.trinn
Kontaktlærer: Inger E. Hauger og Anne Kirsten
Stenberg Karseth
3.trinn
Kontaktlærer: Elin K.R. Holestøl og Nina E. Iversen
4.trinn
Kontaktlærer: Marianne S. Cancino
5.trinn
Kontaktlærer: Frode Nilssen
6.trinn
Kontaktlærer: Pål U. Rønningen og Gro Anita
Dybendal
7.trinn
Kontaktlærer: Sigrun Fallet

I år kan vi ønske 10 nye 1.trinnselever velkommen til
Breidablikk, 4 gutter og 6 jenter. I tillegg ønsker vi
velkommen 2 nye elever (gutter!) på 5.trinn. Til
sammen går det nå 99 elever på Breidablikk skole.
I løpet av sommeren har vi også fått to nye
lekeapparater. Den nye karusellen og voltstengene har
allerede rukket å bli svært populære i friminuttene.
Pilot
På 1.trinn skal vi i år i gang med pilotering av nettbrett i
undervisningen. Breidablikk er en av to skoler i Stange
kommune som skal prøve ut dette på 1.trinn. Elevene
vil få hver sin Ipad til bruk både på skolen og hjemme. I
lese- og skrive-opplæringen vil skolen etter hvert bruke
metodikken "Skrive seg til lesing med talende
tastatur"(STL+). Erfaringer fra andre skoler viser at alle
typer elever oppnår rask progresjon i skrive- og
leseopplæringen ved bruk av denne arbeidsformen. På
sikt er målet at alle elever i Stangeskolen skal få hvert
sitt nettbrett til bruk i undervisningen.
Rektorskifte
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for meg
som rektor ved Breidablikk skole. Fra høstferien
begynner jeg i ny jobb som rektor ved Arstad skole.
Inntil ny rektor blir ansatt i fast stilling, vil Lars Magne
Mauset være konstituert rektor. Lars Magne har
tidligere vært ass.rektor ved Romedal ungdomsskole. Vi
regner med at ny rektor er på plass fra januar (senest).

Andre lærere: Thea Emilie Fleischer (4. trinn)
Merk: Marianne S. Cancino tar videreutdanning i
engelsk dette året. Hun underviser derfor kun 3
dager pr uke.
Assistenter og fagarbeidere: Jorun Lundsbakken og
Tone Hansen
Rektor:

Øivind Grande

SFO-leder:

Lena B.B. Dalsrud

Sekretær: Toril Kjelsrud
Jeg har opplevd fire gode og lærerike år ved skolen. Det
har vært en spennende reise der jeg har opplevd mange Vaktmester: Viggo Strand
fine øyeblikk sammen med barn, foreldre og ansatte. Ta
vare på det gode skole- og hjemsamarbeidet. Jeg er helt Renholdere: Elvira Vorslova og Hanne Sørensen
sikker på at Breidablikk også i framtida vil være en
super skole for barna deres.
Helsesøster: Aud Berit Wedum
Hilsen fra
(avtroppende) Rektor Øivind

Logoped:

Sigrun Mangnes Torp

Leksehjelp
Kommende skoleår tilbyr vi følgende tider for leksehjelp
for elever på 5.-7.trinn:
• Mandag kl 13:00-14:00
• Onsdag kl 13:55-14:55
Påmelding er bindende, det betyr bl. a. at foresatte må
gi beskjed ved fravær.
Leksehjelper er Tone Hansen.
NB! Det er ikke leksehjelp i ukene 34, 51, og uke 25.
SFO
SFO-leder: Lena B.B. Dalsrud
Ansatte: Roy Midtskog, Winnie J. Disenmyren, Jorun
Lundsbakken og Toril Kjelsrud.
SFO bruker også Mobilskole for meldinger til og fra
hjem-SFO (se mobilskole).

Mobilskole
Breidablikk skole er en Mobilskole. Meldinger om
sykt barn, fravær, og beskjeder til skolen sendes
via SMS-melding til skolen. Skolen sender også ut
viktige påminnelser og endringer til alle foresatte.
Se skriv i meldemappa. Send sms med teksten BRB
[trinn] [tekst] til 03686 slik:
”BRB 04 Per er syk i dag. Hilsen Lise.” til 03686.
NB! Trinn = 2 siste siffer i årstall barna er født.
Trinn:
Starttekst i SMS
1.trinn:
BRB 11
2.trinn:
BRB 10
3.trinn:
BRB 09
4.trinn:
BRB 08
5.trinn:
BRB 07
6.trinn:
BRB 06
7.trinn:
BRB 05
SFO:
BRB SFO
Diverse ordninger:

For mer info om SFO; se eget infohefte.
Helsesøster Aud Berit Wedum treffes på Breidablikk
onsdager mellom 9:00-14:00. Telefon: 92049038.
Søknad om skolefri
- Søknad om fri inntil en dag avgjøres av
kontaktlærer. Beskjed kan gis via mobilskole.
- Søknad om fri inntil to uker skrives på eget
søknadsskjema og avgjøres av rektor. Foreldrene
har i fraværsperioden ansvar for elevens opplæring
- Ved fravær på mer enn to uker blir eleven
midlertidig skrevet ut av skolen (ikke ved
dokumentert sykdom o.l).
Utviklingssamtaler avholdes i perioden uke 39-40.
Nærmere innkalling kommer.
Foreldremøter avholdes i ukene 42-43.
Trinnansvar (foresatte) dette året:
1. og 7.trinn: Vinteraktivitetsuke
5.trinn: 17.mai
6.trinn: Skøyteis i ballbingen
Jernbanelinja
Senere i høst vil Maria Dahl fra Bane Nor komme til
skolen. Hun arbeider med tiltak for holdningsskapende
arbeid for å fremme trygg atferd ved jernbanesporet.
Hun vil holde en presentasjon for alle trinn ved skolen.
Skolen vil informere nærmere på trinnenes
læringsplaner når hun kommer.

Gi beskjed om fravær. Bruk mobilskole-melding på
sms eller ring skolen på tlf 62562580 fra kl. 8.00
om morgenen.
Bursdagsinvitasjoner kan deles ut på skolen
dersom alle guttene og/eller alle jentene i klassen
blir bedt. Hvis bare noen blir bedt, skal ikke
invitasjonene deles ut på skolen.
Det er ikke lov for elevene å bruke mobiltelefon
eller smartklokke på skolen. Hvis de gjør det, kan
den bli inndratt for resten av dagen.
Elevene må ha egne innesko til innendørs bruk på
skolen. Dette er pga inneklima, og at man ved
brann ikke har tid til å ta på utesko.
Sykle til skolen:
Endring i forskrift til opplæringsloven §12 – 1 av
20.august 2015 gir foreldrene rett til å bestemme
når deres barn kan sykle til skolen, men skolene
kan fortsatt gi anbefalinger om sykling på
skoleveien. Å sykle i trafikken kan være komplisert.
Det forutsetter opplæring, trening og modning.
Breidablikk skole følger Trygg Trafikks anbefaling
om at barn bør være minst 10 år og ha
gjennomgått sykkelopplæring over tid, før de kan
sykle alene til skolen.

