Inndeling av skoledagen
Mandag: 8.15-13.45
Tirsdag: 8.15-13.45
Onsdag: 8.15-11.45 (1.-3.trinn) /13.45 (4.-7.trinn)
Torsdag: 8.15-12.45
Fredag: 8.15-13.45
Tilsyn og faste rutiner
Vi har tilsyn 15 min før skolestart og i
friminuttene. Det viktig at elevene har klær
som er egnet til å være ute uansett vær.
Opphold i gangene er ikke tillatt før det
ringer inn. Klasserom og garderober skal
være ryddige når de forlates. Husk innesko!

Skolemelk og skolemat
Bestilling skjer på internett. Se www.skolelyst.no
Det oppfordres til at elevene har med seg en sunn
matpakke, f.eks. grovt brød eller knekkebrød med
pålegg. I tillegg kan det være godt med litt frukt.
Skoleveg
Skolen og FAU samarbeider om trygg skoleveg. Vi stiller
oss bak Trygg trafikk sin anbefaling om ikke å la barn
under 10 år sykle alene i trafikken. Når det sykles til/fra
skolen og i skoletiden er det påbudt med sykkelhjelm.
Sykler parkeres på anvist sted (sykkelparkering). Bruk
refleks!

Leksetid
Vi tilbyr leksetid for elever i 4.-7. trinn etter skoletid
tirsdag og torsdag. Leksehjelpa er frivillig og innebærer
ikke rett til skyss. Nærmere informasjon, se heimesida.

Skoleskyss – hovedregel
Elever som har mer enn 4 km mellom bopel og skole
har rett på skyss. For 1. klasse gjelder retten til skyss
når det er minst 2 km mellom bopel og skole. Det
regnes korteste gangbare vei mellom bopel og skole.

Fysisk aktivitet
I tillegg til kroppsøving har 4.-5. og 6.-7. klasse
henholdsvis 30 og 60 min ekstra med fysisk aktivitet
hver uke. Målet er å øke elevers fysiske aktivitet i
skolehverdagen. Elevene må alltid ha klær og sko til å
være ute, og ev. innesko til gymsal (se ukeplan).

SFO
Skolefritidsordninga er et frivillig tilbud til
barn på 1.-4. klassetrinn og elever på 5.-7. trinn som
har særskilte behov for tilsyn. SFO er åpent utenfor
skoletiden fra 07.00-16.30.
Se heimesida for mer info.

Trivselsledere
Deler av skoleåret tar elever fra 6./7. trinn oppdrag som
trivselsledere. De har spesielt ansvar for å legge til rette
for positiv aktivitet i friminutt.

Ordensreglene ved skolene i Inderøy
Skolene i Inderøy har et felles ordensreglement. Dette
reglementet kan dere lese i sin helhet på kommunens
heimeside.

Kulturkompis
Elever i 2.-4. får et felles
kulturskoletilbud på to timer i
10 uker, fordelt på to perioder.
Les mer på heimesida.

Fravær og permisjoner
Ved planlagt fravær skal foresatte be elevene fri på
forhånd. Dette skal skje skriftlig (se informasjon og
søknadsskjema på skolens heimeside).
- Permisjoner inntil 2 dager søkes til kontaktlærer.

- Permisjoner mer enn 2 dager (inntil 2 uker) søkes til
rektor.
Ved fravær på grunn av sykdom skal skolen ha beskjed
på mobilskole samme dag. Les mer om skolens
fraværsreglement på skolens heimeside.
Mobilskole
Send SMS til 03686, og start meldingen med SAKSHAUG
(mellomrom) ”klassetrinn”. Du kan også laste med
appen Mobilskole. Les mer om dette på
www.mobilskole.no
Råd og utvalg
I henhold til opplæringslova er skolen/kommunen
forpliktet til å ha ulike råd og utvalg:
> Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU):
FAU skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom
heimen og skolen, legge til rette for trivsel og positiv
utvikling mellom elevene og skape kontakt mellom
skolen og lokalsamfunnet.
> Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget
(SMU):
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende
organ og her er alle partene i skolen representert.
Skolemiljøutvalget (SMU) har som oppgave å medvirke
til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar
aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
> Elevrådet:
Består av elever på mellomtrinnet. Rådet får hjelp av en
lærer til å gjennomføre møter og fremme forslag.
(Les mer om råd og utvalg på skolens heimeside.)

Satsningsområder
Vi arbeider hele tida for et godt læringsmiljø på
Sakshaug skole, og for å være «best i lag». Elever,
foresatte og ansatte skal gjensidig inspirere og hjelpe
hverandre til det beste for hver enkelt elev. Skolen
arbeider med relasjonsorientert klasseledelse og
kommunenes satsingsområder livsmestring og
digitalisering.
Lese- og skriveopplæringa er skolens
hovedsatsningsområde innenfor fag. Gjennom
systematisk kartlegging og oppfølging får elevene en
god og kunnskapsbasert lese- og skriveopplæring.
Skolen har elever med ulike morsmål, og vi arbeider
med å utvikle felles kompetanse og helhetlig tenkning
i samarbeid med foresatte og Inderøy kommune.
AKSET kultur- og skolesamfunn
Sakshaug skole er en del av AKSET kultur- og
skolesamfunn. Sammen med Inderøy ungdomsskole,
videregående skole, kulturskole, bibliotek og kulturhus,
samarbeider vi om det 13-årige skoleløpet og en
helhetlig oppvekst, fundert på læring, kultur og helse.
KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk)
Elever har rett til fritak fra de deler av undervisninga
ved den enkelte skole som ut fra egen religion eller
livssyn oppleves som utøving av en annen religion eller
tilslutning til et annet livssyn, eller som på samme
grunnlag oppleves som støtende eller krenkende, f.eks.
framføring av bønner eller deltakelse i skolegudstjenester.
Foresatte som ønsker å søke fritak for sine barn, må
levere skriftlig melding til skolen. NB: Det kan ikke
kreves fritak fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de
ulike emnene i læreplanen. (Opplæringsloven §2-3a.)

IKT og digital læringsplattform
Sakshaug skole bruker Skooler (Office 365) som sin
digitale læringsplattform. Alle elever har sin egen
brukerprofil hvor han/hun kan logge seg på for å jobbe
med fag, lese beskjeder osv. Se Inderøy kommunes IKTplan: http://inderøy.iktplan.no/

trygghet – kunnskap – glede
mestring og mangfold – rusta for framtida

Skoleruta 2018/2019
Høsthalvåret starter onsdag 16. august og slutter
fredag 21.12. På nyåret starter vi opp torsdag 3. januar.
Skoleåret avsluttes torsdag 20. juni.
Trygt og godt skolemiljø
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø,
som fremmer helse, trivsel og læring (Opplæringsloven
§9A). Plan for oppfølging av §9A og handlingsplan mot
mobbing ligger på skolens heimeside. Der finner du
også oversikt over fellesaktiviteter og trivselstiltak som
er fordelt gjennom året i skolens årshjul.
Taushetserklæring.
Alle ansatte ved skolen og representanter i råd
og utvalg har taushetsplikt.
Det vises til forvaltningslovens §13.
Telefon og nettvett

Elever skal ikke bruke mobil i skolen uten avtale.
Vis hensyn! Bilder som blir tatt av elever i
skolesammenheng deles ikke på sosiale medier.

Vi ønsker alle velkommen til et nytt og
lærerikt skoleår ved Sakshaug skole!

Vennalivegen 31, 7670 Inderøy
www.inderoy.kommune.no
Telefonnummer:
Rektor:
74124250
Inspektør:
74124252
Arbeidsrom:
74124251/253
SFO:
74124254
Vaktmester:
74124443
E-postadresser:
Se skolens heimeside under ansatte.
ingrid.stai.skjesol@inderoy.kommune.no

