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Den
gode lærer
ser elevene sine,
finner dem der de er
– og gir dem noe de
ikke visste at de
trengte.
Inge Eidsvåg
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Kjære elever og foresatte.

Vel møtt til skoleåret 2020/2021.
Vår visjon er at elevene på Holum skole skal oppleve at skolen er:
Et godt sted å være, et godt sted å lære.
Elevene på Holum skole skal ha et trygt og godt skolemiljø. Vi vil jobbe aktivt og systematisk
med å fremme vennskap som en viktig verdi på Holum skole.
Holum skole vil også dette skoleåret være en RESPEKT skole. Det vil først og fremst merkes
gjennom faste innarbeidede rutiner. I RESPEKT programmet ligger det forventinger om at de
voksne på skolen gjør en grundig jobb for å få til en god skolestart, for eksempel ved å trene på
vår tre nye trivselsregler:
VI TAR VARE PÅ OSS SELV.
VI TAR VARE PÅ HVERANDRE.
VI TAR VARE PÅ TING.
Disse reglene vil vi fokusere på ved skolestart. Det å ta vare på seg selv innebærer at elevene
trener på å stå opp for egne meninger, si ifra om de opplever uønskede handlinger, be om hjelp
osv. Å ta vare på hverandre innebærer for eksempel å kunne samarbeide. Ved å fokusere på det
å ta ansvar på andre ting vil elevene bli mer ansvarlige.
Dette skoleåret vil elevene bli undervist i tråd med nye læreplaner, og med en ny overordnet
del. Nye læreplaner har vi fått fordi fremtiden vil kreve reflekterte og kritiske borgere. Skolens
samfunnsmandat vil fremdeles være å hjelpe elevene til mestre livet og til å kunne delta i
samfunnslivet.

Med dette ønsker jeg elever, foresatte og ansatte ved Holum skole et trygt, trivelig,
lærerikt og utviklende skoleår!
Sten-Rune Askildsen
Rektor
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Respekt

Elevene lærer mer dersom de:
• Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
• Får tilbakemeldinger om hva de kan og hvordan de kan forbedre seg
• Vurderer eget arbeid og utvikling

Kartlegging av elevenes kunnskaper
For å sikre et godt læringsutbytte og bedre tilpasset opplæring for den enkelte elev, er det viktig
med regelmessig og systematisk dokumentasjon av elevenes læringsresultater. Dette gir lærere,
elever og foresatte verdifull kunnskap om elevenes mestring i fag og ferdigheter og skal danne
grunnlaget for målrettet oppfølging av elevene.
Planen for prøveavvikling på skolen er basert på en kombinasjon av følgende prøver:
Nasjonale prøver
De nasjonale prøvene i barneskolen er plassert på 5. trinn og gjennomføres i lesing på norsk, i
engelsk og i regning i løpet av høsthalvåret. Prøvene utarbeides og sendes ut direkte fra
Utdanningsdirektoratet. Foresatte som ønsker det, kan finne ytterligere informasjon på
http://www.utdanningsdirektoratet.no.
Obligatoriske nasjonale kartleggingsprøver
Våren 2021 skal det gjennomføres kartleggingsprøver i leseferdighet og tallforståelse og
regneferdighet på 1., 2. og 3. trinn. I tillegg skal det gjennomføres kartleggingsprøve i engelsk
på 3. trinn, samt kartlegging i digitale ferdigheter på 4. trinn.
Prøvene utarbeides og sendes skolene direkte fra Utdanningsdirektoratet. For nærmere
opplysning vises det til egen informasjon fra skolen og Utdanningsdirektoratets hjemmeside.
Interne prøver i diverse fag.
Kontaktlærer kan gi nærmere informasjon om prøver som kommer i tillegg til nasjonale
prøver og obligatoriske kartleggingsprøver.
Alle Nasjonale Prøver og Nasjonale kartleggingsprøver er obligatoriske for alle landets
barneskoleelever, og vi ønsker at elevene ikke bes fri i perioden hvor disse
gjennomføres. Sj
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on om hva eleven kan og
hv

Årshjul nasjonale/kommunale prøver og kartleggingsprøver 2020-2021
Trinn
5. trinn
5. trinn
5. trinn
6.- 7. trinn
1. trinn
1.trinn
1.-4.trinn
2. trinn
2. trinn
3. trinn
3. trinn
3. trinn
4.trinn

Hvilket fag?
Nasjonal prøve i lesing (digital)
Nasjonal prøve i engelsk (digital)
Nasjonal prøve i regning (digital)
Kartleggeren i norsk, matematikk og engelsk
Nasjonal Kartlegging leseferdighet
Nasjonal Kartlegging tallforståelse og
regneferdighet
Carlsten (lesing og rettskriving)
Nasjonal Kartlegging leseferdighet
Nasjonal Kartlegging tallforståelse og
regneferdighet
Nasjonal Kartlegging leseferdighet
Nasjonal Kartlegging tallforståelse og
regneferdighet
Nasjonal Kartlegging engelsk (digital)
Nasjonal kartlegging i Digitale ferdigheter

levens grunnlegge
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Når gjennomføres prøven?
Uke 36-39
Uke 36-39
Uke 36-39
September/Januar
Uke 10-15
Uke 10-15
September/Januar
Uke 10-15
Uke 10-15
Uke 10-15
Uke 10-15
Uke 10-15
Uke 10-15

Sosiallærer og spes.ped koordinator
Sosiallærer

Spes.ped.koordinator

Mitt navn er Solbjørg Mesel Rørvik,
og jeg er sosiallærer på skolen i år. I
mitt arbeid som sosiallærer vil jeg i
samarbeid med ledelse og personalet,
jobbe med økt trivsel blant elevene og
bekjempelse av mobbing på skolen
vår. Jeg ønsker at elevene på skolen
skal kjenne meg og ha tillit til meg,
slik at de kan henvende seg til meg
etter behov. Jeg har samtaler med
elever som trenger litt ekstra
oppfølging på det sosiale plan.
Skolen gjennomfører en ikke anonym
undersøkelse (Spekter) på høsten og
våren.
Den vil være et hjelpemiddel for å
avdekke mobbing på skolen. Det er
kontaktlærerne som vil arbeide videre
med
den
informasjonen
undersøkelsen gir.
” På skolen vår vil vi at alle skal ha
det trygt og godt!”
Hilsen sosiallærer Sol.

Hei. Jeg, Silje Bruskeland, er
spesial-pedagogisk koordinator på
skolen. Det vil si at jeg skal
koordinere spesialundervisningen.
Jeg vil lede arbeidet med å kartlegge
elevene og utføre tester av enkelt
elever ved behov. Kontakten med
PPT vil gå gjennom meg og jeg har
ansvaret for at individuelle planer blir
skrevet.
Ved behov tar kontaktlærer kontakt
med meg, som igjen drøfter saker
med ledelsen. Dersom det er behov
for å drøfte saker med andre
instanser, kan jeg drøfte saker i
Koordineringsteam der bl.a. PPT og
helsesøster deltar. Det er også mulig
for foresatte å ta direkte kontakt med
meg, for å drøfte ting dere lurer på.
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Hilsen Silje

Kontaktinformasjon
Postadresse
Telefon
E-post
Hjemmeside

Nordre Heddeland 26,
4534 MARNARDAL
38 27 18 60
holumskole@lindesnes.kommune.no
www.holumskole.no

Vaktmester
SFO

95 25 34 20
90 93 82 73

Helsesøster Mette Steinsland Rasmussen
PP- tjenesten

46 94 55 64
38 27 33 80

Kontormedarbeider har kontortid:
Onsdag – fredag fra 0800 - 1500

Vær en positiv skoleforelder
Din holdning til skolen henger tett sammen med barnets motivasjon for læring. Syns du skolen
er viktig, vil barnet ditt gjøre det også.
Mer motivasjon
Motivasjon er avgjørende for læring. Foreldrenes støtte, forventninger og positive holdning til
utdanning og læring har stor innvirkning på barnets motivasjon for læring. Denne positive
holdningen påvirkes av hvordan foreldrene snakker om skolen, læreren, fagene og om verdien
av utdanning.
Bedre faglige resultater
Når foreldrene engasjerer seg og blir involvert i skolens aktiviteter, får de bedre innsikt i skolen
og det som foregår der. Forskning viser at når foreldrene involverer seg i barnas skolegang, får
elevene bedre faglige resultater enn hvis de ikke engasjerer seg. Lærerne blir også bedre kjent
med barnet gjennom samarbeidet med foreldrene.
Skole har prioritet
En positiv skoleforelder viser at skolen har prioritet foran fritidsaktiviteter og ferier. Ved fravær
og ferie i skoletiden skal man ta oppmøteplikten i skolen på alvor og ha en høy terskel for når
en kan være borte. Dette er også en verdifull holdning å ta med seg inn i studietid og arbeidsliv.
 Vis interesse for skolen.


Still opp på skolens arrangementer.



Involver deg i leksearbeidet.



Snakk positivt om fagene og læreren



Legg til rette for skolevennskap.



Samarbeid med læreren.

Vi ser fram til et godt, innholdsrikt og spennende skoleår med fokus på ditt barn og et godt
hjem-skole samarbeid.
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Personalet ved Holum skole
Rektor
Avdelingsleder
Kontormedarbeider
Leder SFO

Sten-Rune Askildsen
Hans Magne Pedersen
Brita Glomsaker
Torun Røiseland Strømme

Lærere
Spes.ped. koordinator
Sosiallærer
Teamleder 5.-7.kl.
Teamleder 1.-4.kl.
Digital veileder

Silje Bruskeland
Solbjørg Rørvik
Thea Michaelsen
Unni Wietrychowski
Lars Wietrychowski

Skolebibliotekar
Kontaktlærer
Tidlig innsats- lærer
Kontaktlærer
Kontaktlærer
Kontaktlærer
Kontaktlærer
Kontaktlærer
Kontaktlærer
Kontaktlærer
Timelærer
Timelærer
Timelærer

Reidun Eklund
Helene A. Eriksen
Ellen Marie Holten
Camilla L Andersson
Elin Eskeland
Marianne Ohme
Anne Mari Vatne
Anastasia Golf
Marit Giverhaug
Unni S. Wietrychowski
Tone Johanson
Thea Michaelsen
Lars Wietrychowski

Fagarbeider skole/SFO
Irene Theland
Lill Therese Ødegård
Junelene Dizon
Hilde Wathne Thunem
Fanny Caroline Sandum
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Lærling:

Øyvind Fidje

Vaktmester

Geir Hauge

Kontaktlærertimer 2020/2021
Kl.
1.kl
2.kl.
3.kl.
4.kl
5.kl
6.kl
7A
7B

Kontaktlærer
Anne Mari Vatne
Marit Giverhaug
Unni Wietrychowski
Anastasia Golf
Elin Eskeland
Camilla Launes Andersson
Helen Eriksen
Marianne Ohme

Dag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

tidspunkt
12.45-13.30
08.00-08.45
13.00-13.45
09.35-10.20
10.40-11.25
10.40-11.25
09.35-10.20
09.35-10.20

Hjem/skole samarbeid
Utviklingssamtalen
Minst to ganger i året har foresatte rett til en strukturert samtale med
kontaktlærer om hvordan eleven arbeider daglig, elevens kompetanse i fagene
og elevens utvikling generelt. Samtalen skal klargjøre hvordan skole og foresatte
kan samarbeide om læring og utvikling for eleven. Eleven kan være med i
samtalen. Når eleven har fylt 12 år, har eleven rett til å være med i samtalen.
Elevsamtalen
Minst en gang hvert halvår har eleven rett til en samtale med kontaktlærer om
sin læring og utvikling. Samtalen kan gjennomføres i utviklingssamtalen med
foreldrene.
Jevnlig kontakt
Samarbeidet mellom hjem og skole er en viktig ressurs for å styrke utviklingen
av gode læringsmiljø og læringsresultater. Engasjerte foreldre utgjør en forskjell
for barnets læring.
Foresatte kan kontakte kontaktlærer via IST.

Utviklingssamtalene vil dette skoleåret gjennomføres i uke 41 og 42 (høsten), og i uke 9 og 10
(våren).
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Trygt og godt skolemiljø
Opplæringsloven kapittel 9A- Elevenes skolemiljø.
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og
læring.
Alle som arbeider på Holum skole har plikt til å følge med på om elevene har et
trygt og godt skolemiljø.
Dersom ansatte mistenker eller har kjennskap til at en elev ikke har et trygt og
godt skolemiljø skal de gripe inn, og varsle rektor dersom de mistenker at eleven
ikke har et trygt og godt miljø.
Rektor vil sørge for at alle saker der det er mistanke om at en elev ikke har det
trygt og godt vil bli undersøkt nærmere.
Dersom undersøkelsen fastslår at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø vil
skolen sette inn tiltak som er egnet til å sørge for at eleven får et trygt og godt
skolemiljø igjen.
Dersom dere foresatte er bekymret for skolemiljøet til deres barn bes dere om å ta
dette opp med kontaktlærer, eller varsle rektor via skolemiljøknappen på skolens
hjemmeside.
Håper at vi i sammen kan skape et trygt og godt miljø for eleven som går på
Holum skole!!!

Sten-Rune
Rektor
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Skolehelsetjenesten ved Holum skole
Jeg
heter
Mette
Steinsland
Rasmussen,
og
jeg
er
helsesykepleier på skolen.
Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud, og dere kan henvende dere
direkte uten henvisning.
Skolehelsetjenestens oppgaver er å
drive
helsefremmende
–
og
forebyggende arbeid i skolen. Vi
ønsker å medvirke til at barn og unge
aktivt er med på å påvirke eget liv,
slik at den enkelte skal oppleve god
helse/ trivsel og bli mest mulig
tilfreds med tilværelsen. En viktig del
av arbeidet er å være tilstede for den
enkelte elev og foreldre når de tar
kontakt for samtale, råd eller
veiledning.

vaksinasjoner. Dermed er de foresatte
orientert, og har mulighet til å følge
elevene, stille spørsmål eller gi
skolehelsetjenesten beskjeder om
elevene. Før vaksinering vil elevene
få informasjon om hva vaksinene går
ut på.
Helseopplysning: I samarbeid med
skolen
gis
helseopplysning
individuelt og i grupper. Aktuelle
temaer er kosthold, hygiene, trivsel,
pubertet eller andre temaer etter
skolens ønsker.
Taushetsplikt: Som helsepersonell
er jeg pålagt taushetsplikt. Det skal
fungere som personlig vern rundt den
enkelte elev. Person-opplysninger om
elev gis ikke ut uten samtykke fra
foresatte.

Informasjon: Elevene får skriftlig
innkalling til helseundersøkelser og

Hva skjer på de enkelte klassetrinnene?
2. trinn: Tetravac: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
3.trinn: Vekt og høydemåling. Helseopplysning i samarbeid med skolen om
kosthold og fysisk aktivitet.
5.trinn: Helseopplysning i samarbeid med skolen om pubertet, hygiene.
6. trinn: MMR- vaksine: vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder
7. trinn: HPV- vaksine: Vaksine mot humant papillomavirus (kun jenter)

Kontakt: Jeg er på skolen tirsdager og torsdager fra 8.30- 15.00 TLF.: 46945564
Med vennlig hilsen
Mette S. Rasmussen
Helsesykepleier
10

Mandal familiesenter og God Skolestart
Jeg arbeider som familieterapeut ved
Mandal Familiesenter. Min jobb er å

samtaler med foreldre aleine, med

bidra til god psykisk helse for både

foreldre og barn eller med barnet

barn og ungdom, samt å hjelpe deres

aleine.

foreldre i deres foreldrerolle. Mitt

koordineringsmøter

arbeid går også ut på å veilede

ledelse, da sammen med helsesøster

foreldre i foreldresamarbeid til barnas

og PPT. I tillegg er jeg også med i

beste. Til Holum skole kommer jeg

God Skolestart. God Skolestart er en

annen hver tirsdag formiddag for å

tverrfaglig

være en ressurs for skolen i saker som

veiledningsdag til lærere i 1.klasse.

vedrører enkeltelever. Målet med

Jeg vil da være med i 1.klasse en hel

dette er å bidra til trivsel og god

skoledag.

Jeg

deltar

dem sammen med skolen, jeg kan ha
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med

Vennlig hilsen
Tone Ågedal

på

skolens

observasjonsdag

utvikling for barna. Dersom foreldre
ønsker det kan jeg delta i møter med

også

og

Skolerute for skoleåret 2020/2021
HØSTEN 2020
Måned
Merknad
August
Skolestart mandag 17.august
September
Oktober
Høstferie uke 40.
Fridag for elever fredag 16.oktober (Sørlandske lærerstevne)
November
Desember Siste skoledag før jul mandag 21. desember
Skoledager høsten 2020
VÅREN 2021
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai

Juni

Merknad
Skolestart tirsdag 5. januar
Vinterferie uke 8
Påskeferie fom mandag 29. mars tom tirsdag 06. april
Påskeferie tom tirsdag 06. april
Fri torsdag 13. mai (Kr. Himmelfart), fredag 14. mai (inneklemt
dag), mandag 17. mai (grunnlovsdag) og mandag 24. mai
(andre pinsedag)
Siste skoledag tirsdag 22. juni
Skoledager våren 2021

Sum skoledager skoleåret 2020- 2021
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Skoledager
11
19
19
21
15
85

Skoledager
19
15
20
18
17

16
105
190

SKOLEFRITIDSORDNING

I SFO legger vi vekt på at
barna skal få mye tid til lek,
og at leken skal foregå i et
trygt og trivelig miljø. Vi
ønsker å bidra til at barna
får oppleve den «gode
barndommen”.
I det legger vi trygge
omgivelser, trivelig miljø,
lek ute og inne, venner,
godt samspill, omsorg, og
gode hverdagsopplevelser.

Mandal Kommune har
et skolefritidstilbud
før og etter skoletid
for barn i 1.-4. klasse
ved alle barneskolene
i kommunen.

Åpningstider:
SFO åpner kl.06.45 og stenger
kl.16.30.
SFO er stengt i uke 28-29-30-31 +
5 planleggingsdager.

Vi tilbyr:
5 dagers plass kr.2580,- pr. mnd + kost kr 220,4 dagers plass kr.2370,- pr. mnd + kost kr180,3 dagers plass kr.1850,- pr. mnd.+ kost kr.140,2 dagers plass kr 1480,- pr. mnd + kost kr.100,Foreldrekontakt
2020/2021:

NYTT: Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre
6 % av den samlede person og kapitalinntekten i
husholdningen for et barn i heltid i SFO på 1. og
2. trinn
Gjelder etter søknad.

TA GJERNE KONTAKT MED OSS!
Hilsen Holum SFO
SFO Mobil 90 93 82 73 SFO Kontor 47685373

13

14

