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BERLEVÅG KOMMUNE 
Berlevåg skole 

 

 

Til alle elever med foreldre/foresatte 
         Berlevåg skole, 24.08.2015 

 

 
 

Vi på Berlevåg skole gleder oss til å være – og lære - sammen med dere 
igjen! Vi ser fram til et år fylt med opplevelser og nye erfaringer. 

 
Her er viktig informasjon ved skolestart: 

 
 SKOLENS ÅPNINGSTID 

Barn som går i SFO slipper inn på skolen fra kl. 07:00.  

Dørene åpnes kl. 08:15 for de andre elevene. 
. 

 SYKKELHJELM 
Skolen er ansvarlig for elevenes velferd både på skolen og på skoleveien.  

Elever med sykkel/brett/sparkesykkel/rulleskøyter må bruke hjelm! 
Kommer noen uten hjelm må vi be mor/far om å komme med den eller hente 

sykkelen. Vi er spesielt opptatt av trafikksikkerhet nå som det er 
byggevirksomhet og mye tungtrafikk langs skoleveien. 

 
 MOBILTELEFON 

Vi har en mobilfri skole! Her vil vi finne på hyggelige ting å gjøre i lag med 
hverandre i stedet for å sitte med nesa i en skjerm. 

 
 MAT 

Vi minner om at det er viktig å spise frokost og ha med matpakke på skolen. 

For enkelte kan det være lurt å ha med ekstra mat til lange dager.  
Det er ikke tillatt å gå hjem eller på butikken i skoletiden for å hente mat. 

 
 BADEHETTE 

Alle elever må bruke badehette i svømmeundervisningen.  
Badehette fås kjøpt på skolen for kr. 20,- (latex) eller kr. 30,- (nylon). 

 
 RETT TIL FRITAK FOR AKTIVITETER I OPPLÆRINGEN 

Elever har rett til fritak fra aktiviteter som de ut fra egen religion/livssyn 
opplever som utøvelse av annen religion/livssyn, samt fra aktiviteter som de 

opplever støtende eller krenkende. Ved ønske om fritak sendes melding 
skriftlig til rektor. Elever kan fra 15 års alder selv gi melding om fritak. Det er 

ikke krav om å oppgi grunn for meldingen. Skolen skal tilby alternativ 
opplæring. Ved avslag behandles saken som et enkeltvedtak, med klagerett. 

(Opplæringsloven §2-3a) 
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BERLEVÅG KOMMUNE 
Berlevåg skole 

 

 

 RETT TIL LEKSEHJELP 
1.-10. trinn får tilbud om leksehjelp fra uke 37. Det er frivillig for elevene å 

delta. (Opplæringsloven § 13-7a) 
 

 RETT TIL ENKELTVEDTAK VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD 
Elever har rett til å få enkeltvedtak dersom tilfelle av krenkende atferd meldes 

til skolen. Muntlig melding gjelder også. Klagerett. (Opplæringslovens § 9-a1) 
 

 FRAVÆR FRA UNDERVISNING 
Kommunen kan etter søknad gi elever permisjon i inntil to uker når det er 

forsvarlig. For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan elever på 

ungdomsskolen kreve at fravær som skyldes helsegrunner eller innvilget 
permisjon ikke føres på vitnemålet. (Opplæringsloven §2 og 3) 

 
Skolens virksomhetsplan inneholder mye informasjon om alt dette og mye annet 

praktisk om skolens drift. Den finner dere på skolens hjemmeside (i menyen: 
”Skolen” og ”Lokale planer”). 

 
Denne høsten kombinerer vi det felles foreldremøtet med temakveld. (Se også eget 

skriv fra Utdanningsdirektoratet som er lagt ved.) 
 

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet og FAU inviterer vi derfor til 
 

FORELDREMØTE FOR ALLE TRINN 

TIRSDAG 01. SEPTEMBER 
Kl. 18:00-20:30 

 
 Orientering om skolens utviklingsarbeid  

v/ rektor og veileder fra Utdanningsdirektoratet 

 Forestilling: ”Lær å mobbe” med Tor Arne Johnsen 

       (Elevene i 7.-10. tr. og skolens lærere kommer også til denne)    
 

 
Med ønske om et flott skoleår 2015-2016! 

 
 

 

 
Ingvild Sehl 

rektor 
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