
Utleira skole

Rom for alle - blikk for den 
enkelte



Organisering 1. trinn høsten 2022:
▪ ca. 70 skolestartere

▪ Åpent areal - egen inngang og garderobe

▪ Sambruk med SFO

▪ 4 grupper på 1. trinn høsten 2022

▪ 4 kontaktlærere: Trond Bekken, Mona Espervik, Kari Bonesmo, 
Mikkel Halvorsen

▪ 1 faglærer: Anne Hofsli

▪ Miljøpersonell: Helen Granøien og Arve Granås



Inndeling av skoledagen
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.00-09.00 undervisningsøkt undervisningsøkt undervisningsøkt undervisningsøkt undervisningsøkt

09.00-10.00 undervisningsøkt 
og utetid

undervisningsøkt 
og utetid

undervisningsøkt 
og utetid

10.00-11.00 undervisningsøkt undervisningsøkt undervisningsøkt spising og utetid spising og utetid

11.00-12.00 spising og utetid spising og utetid spising og utetid undervisningsøkt undervisningsøkt

12.00-13.00
(13.15)

undervisningsøkt undervisningsøkt undervisningsøkt

13.00-14.00 undervisningsøkt



Hva er det lurt å øve på før man starter på skolen?

● Toalettrutiner

● Kle på seg

● Vente på tur

● Ta av og på seg sekk, åpne og lukke spenner 

● Rydde/legge ned i og lukke sekk 

● Måltid: Åpne, lukke matboks og flaske. Smøre på brødskive, 
spise med skje, helle drikke i glass

● Å være en god venn



Respektprogrammet

- respekt er å finne i ord vi sier og i blikk vi sender
- den som merker respekt fra andre får næring til trivsel, vekst 

og omsorg
- gjensidig respekt er et grunnleggende prinsipp
- tar sikte på å fremme prososial atferd og øke kvaliteten på 

undervisningen og det sosiale miljøet



Relasjonsprogrammet

● å bygge en trygg og positiv relasjon er den voksnes ansvar
● kartlegging av relasjoner to ganger pr. skoleår
● bidra til et positivt og godt psykisk læringsmiljø 
● god kvalitet på lærer-elev relasjonen virker inn på elevenes 

læringsprosesser, samt sosiale fungering og psykiske helse 
på kort og lang sikt



Utleira skole er en TL-skole

● På trivselslederskoler skal barn og ungdom være aktive 
og inkluderende – med store smil om munnen!

● Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et 
bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom 
organisert aktivitet i friminuttene



▪ Gratis skolesekk fra Statens Vegvesen og Trøndelag fylke

▪ NB Forsinket levering, deles ut i august



Dialog og samarbeid
- skolen ønsker at du som foresatt

● snakker positivt om andre barn og voksne, og om det som 

skjer på skolen

● følger med på ukeplaner/læringsplattformen

● benytter Meldeboka

● melder inn fravær og følger rutinene for evt permisjon

● deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler

● deltar på arrangementer på skolen

● tar kontakt med skolen om hendelser som kan påvirke barnet 

ditt eller andres barn i skolehverdagen

● er positiv til å stille som foreldrekontakt eller delta i FAU



Dialog og samarbeid
- du kan forvente at skolen

● informerer om det som angår ditt barn og tar kontakt for å 

følge opp hendelser som kan påvirke barnets trivsel og 

trygghet - eller andre barns skolehverdag

● informerer om rutiner, rettigheter og plikter

● inviterer til foreldremøter og utviklingssamtaler to ganger i 

året

● samarbeider med foreldrekontaktene og planlegger 

temamøter og positive og inkluderende tiltak for elevene

● samarbeider med FAU og nærmiljøet i bydelen



Skolemelk

Gå inn på skolelyst.no for registrering og bestilling av skolemelk.

https://www.skolelyst.no/

