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 VELKOMMEN TIL 

SØRBORGEN SKOLE!    

Sørborgen skole er en barneskole med 421 elever fordelt på 1.-7.trinn.  

Skolen har SFO-ordning for 1.-4.trinnet for alle som ønsker det.   

Skolen ble bygd i 1967, men i løpet av 1996 ble skolen utbygd og rehabilitert. 

I 2017 ble skolen utvidet med et tilbygg. Nybygget huser nå 5.-7.trinn. 

Vår visjon er Vennskap, Mestring og Læring. 

Et godt læringsmiljø er grunnlaget for all læring. Jobben med å skape og opprettholde et godt 

læringsmiljø, må gjøres hver dag av alle sammen. Det gjelder lærere, barne- og ungdomsarbeidere 

både i skole og SFO, renholdspersonale, vaktmestere, og ikke minst ledelse med rektor i spissen.  De 

voksne har fokus på å skape en god relasjon med hvert barn, og samtidig arbeide for at klassemiljøet 

blir trygt og læringsfremmende for alle.   

I dette arbeidet med gode klassemiljø, ligger nøkkelen til å forebygge mobbing i skolen. Vi er opptatt 

av å avdekke mobbing, slik at voksne og barn kan ta grep og få det stoppet.  Etter §9A i 

Opplæringsloven om skolemiljøet, er aktivitetsplikten for skolens personale skjerpet. Det er 

NULLTOLERANSE for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle skal følge 

med og varsle om en elev ikke opplever skolemiljøet som godt og trygt.  

Sørborgen har et godt læringsmiljø, men vi er mange elever som lever tett på hverandre hver dag. Vi 

skal leve sammen med respekt og toleranse for hverandre. Dette må læres og øves på. Alle elever vil 

komme opp i konfliktsituasjoner når vi er mange og leker tett. Men skolens personale er etter hvert 

god på å se forskjell på det som er vanlige konflikter mellom barn, og det som vi anser som mobbing 

og trakassering.  

Skolens uteområde er delt i to. 1.trinn og SFO leker i eget område som i løpet av 2019 skal 

oppgraderes. «Storsida» er området for 2.-7.trinn med ballbinge, lekeapparater, klatrestativ og 

kunstgressbaner. Det stor aktivitet både sommer og vinter. Elevene ved Sørborgen er glad i friminutt 

og Fysak.    

Skolen ligger fint til med tanke på tur – og aktivitetsdager. Nærmiljøet brukes som læringsarena for 

alle elevene ved skolen. 1. trinnet har fast uteskoledag hver uke.  

Våre Rusk og Rask – samlinger er en viktig fellesarena der elevene møtes på tvers av trinn. Det gir et 

fellesskap og elevene blir trygge på å formidle og dele med hverandre. Her viser de frem hva de driver 

med gjennom sang, dans og opplesing. Vi har mange felles kulturopplevelser på skolen. Dette bygger 

gode relasjoner på tvers av aldersgrupper. 

Skolen har fokus på tidlig innsats i tråd med regjeringens skolesatsing.  

Fra 1.-4.trinn er lærertettheten økt. Der legges grunnlaget for å utvikle gode grunnleggende ferdigheter 

slik som lesing, skriving og regning.  

Skolen ønsker et nært og godt samarbeid med foreldre/foresatte til det beste for eleven. Skolen er helt 

avhengig at også foreldre bidrar til at alle elever på trinnet har et godt læringsmiljø ved å være raus og 

inkluderende, og bidra til aktiviteter som kan styrke samholdet mellom elevene og foreldrene. 

Gjennom FAU og Skolemiljøutvalget har også foreldre mulighet til å være med å påvirke.   

Jeg ønsker dere velkommen til Sørborgen skole! 

Med vennlig hilsen 

Britt Akslen 

rektor 

 


