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Til deg som har valgt Lofsrud skole som din skole!

Lofsrud skole, en viktig skole i nærmiljøet som tar læring og trivsel på alvor.
Felles mål‐ elevens fremtid.

Hvordan arbeider vi med læring?
Lofsrud har fokus på tilpasset opplæring, vurdering, ulike metoder (hvordan vi
underviser)og skriving i alle fag. Vi mener disse kriteriene er de mest sentrale for å øke
elevenes læringsutbytte, gi resultater og samtidig ivareta hver enkelt elev. Det er sterkt
fokus på tett oppfølging for å lykkes i arbeidet. Skolen er derfor sammensatt i klasser
med et tett samarbeidende trinn der elevene har sin tilhørighet og får tett oppfølging av
faglærere og kontaktlærer. Vi er opptatt av at samtlige voksne i personalet skal fungere
som tydelige voksenpersoner. Noe som skaper trygghet, forutsigbarhet, ro og orden for
hver enkelt elev. Dette skoleåret vil vi også ha fokus på økt elevmedvirkning.
Fravær er også et viktig element for best mulig læringsutbytte. For mye fravær fører til at
det blir vanskelig for eleven å henge med i undervisningen og de lærer mindre. Vi vil
sammen med foresatte bestrebe oss på minst mulig fravær.

Læringsmål:
Lofsrud skole har satt seg ambisiøse, men realistiske resultatmål. Vi er svært opptatt av å
arbeide hardt for best mulig læringstrykk fra start 8. til utgang 10. og følger spent med på
resultatutviklingen til hver enkelt elev. Vi arbeider hardt med lesing og regning, og
elevene hever seg betraktelig fra 8. til 10. klasse. Vi har også en gruppe elever på 10. trinn
som tar matematikk, eller engelsk på videregående skole.
Skriving i alle fag:
Lofsrud deltar i et pedagogisk prosjekt med tittelen "Skriving i alle fag". Som tittelen
innebærer dreier det seg om at alle fag skal delta aktivt for å bedre elevens
skriveferdigheter. Mer om prosjektet finner du på hjemmesiden til
www.skrivesenteret.no
Matematikk er også svært sentralt som satsingsområde. Vi vet mange elever må styrkes i
matematikk, og er opptatte av at matematikk skal snakkes opp og arbeides med jevnlig.
Vi deltar i utviklingsprosjekter og tilbyr ekstra undervisning til enkelte trinn. Det vil også
bli et foreldrekurs i matematikk, høst 2016.

Miljø:
Elevene ved Lofsrud har et godt sammensatt multikulturelt miljø. Hånd i hånd med
kunnskap får elevene mulighet til å lære seg respekt og en hverdag sammen med
mennesker med ulik bakgrunn. Dette er positiv erfaring og verdier de vil ta med seg
videre i livet. Skolen har en handlingsplan mot mobbing, laget i samråd med elevrådet og
lærere som sammen ønsker en mobbefri og respektfull skole for alle elever.
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Heftet dere nå har fått utdelt er en generell informasjonsbrosjyre om Lofsrud skole, men
for kontinuerlig oppdatering er det viktig å følge med på skolens hjemmeside:
https://lofsrud.osloskolen.no
Vi bruker It` s learning som læringsplattform, sammen med skoleplattformoslo.no
Hvordan foresatte får tilgang blir klarert på foreldremøtene i høst og i
utviklingssamtalene, samt informasjon på hjemmesiden.
Skolen benytter også SMS‐ tjeneste. En tjeneste som gjør det mulig for oss å sende SMS
til foresatte med kort informasjon. Det er alltid viktig for oss at foresattes telefonnummer
er oppdatert, men denne tjenesten gjør rett informasjon om telefonnummer ekstra
viktig. Se eget skriv for informasjon.
Ta gjerne kontakt med skolen hvis det er noe dere lurer på, eller ønsker å vite mer om!
Bitten Koch
‐rektor‐

SKOLENS KANTINE
Lofsrud skole har egen kantine, hvor vi selger sunn og god mat.
Zemfira tryller frem masse god mat til en billig penge,
ved siden av TINE – produkter.
Hun selger frokost og lunsj.
Priser pr. 01.08.16 er:
Litago, Iste og Cottage Cheese etc
Kakao‐melk
Lettmelk
Yoghurt (Go' morgen)
Frukt
Juice eple /appelsin
Mat

Kr 15,‐
Kr 5,‐
Kr 5,‐
Kr 10,‐
Kr 3,‐
Kr 5,‐
Kr 10,‐
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Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lofsrud skole
Til foreldre og foresatte

August 2016

IKT‐løsninger i Osloskolen
Skoleplattform Oslo er en moderne løsning i den digitale hverdagen for både lærere, elever og foresatte.

Skolenettside
Alle osloskolene har nettsider hvor du som foresatt vil finne praktisk informasjon om skolen, få innblikk i
aktuelle saker og aktiviteter ved skolen med mer.
Skolen vår har adresse: https://lofsrud.osloskolen.no

E‐postadresser
Elevene beholder e‐postadressen de har i dag (brukernavn@osloskolen.no).

Portal for informasjon om dine barn

Alle lærere, elever og foresatte får personlig tilpasset informasjon og tilgang til ulike tjenester i
Skoleplattform Oslo. Du som foresatt vil kunne logge inn i Skoleplattform Oslo, hvor du vil motta ulik
informasjon fra skolen. Du logger deg inn fra skolens nettside. Her vil du få oversikt over dine barns fag og
vurderinger i "Mine fag" (itslearning). Du får også oversikt over fravær og meldinger fra skolen. Du kan
velge å få tilsendt et varsel på e‐post hver gang skolen har publisert en ny melding. Hvis du har flere barn på
samme skole eller ved ulike skoler, vil du også kunne se informasjon om dem. Skolen vil informere på
nettsidene når pålogging for foresatte er klar.
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Office 365 i "skyen"

Alle elever kan arbeide "sømløst" enten de er hjemme, på farten, eller på skolen.
Alle elever har tilgang til Microsoft Office‐programmer som Outlook, Word, Excel, PowerPoint og OneNote i
en skybasert tjeneste. Dette betyr at de har tilgang til filer og dokumenter uansett hvor de befinner seg.
Elevene får også muligheten til å laste ned Office 365 på private maskiner. I skyen får de et personlig
lagringsområde for alt de trenger.
For kort informasjon om hva Skoleplattform Oslo er, se filmen på adressen:
www.vimeo.com/skoleplattformoslo/intro

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på skolen
dersom du har spørsmål om Skoleplattform Oslo.

Fremgangsmåte for bruk av Teletopia
10.08.16

Det er viktig at du som foresatt
holder skolen oppdatert ifht.
riktig mobilnummer og adresse til
enhver tid!!!!

SMS- skole vil si at skolen kan sende SMS til foresatte via en internettløsning og
foresatte kan sende SMS til kontaktlærer med mobiltelefon for å gi beskjed, f.eks
når ditt barn er syk. Kontaktlæreren mottar SMS fra foresatte i sin e-post (dette
går automatisk)
Eksempel på melding fra foresatt ved Lofsrud der Kåre i 9a er blitt syk ser slik ut:
Foresatte skriver følgende: lofsrud –mellomrom- 9a –mellomrom- Kåre er syk i
dag, meldingen sendes så til skolene sitt felles SMS- nummer: 41716112.

Det er svært viktig å skrive skole og klasse, slik at meldingen
når rett skole og rett lærer.

Dette nummeret bes foreldre om å legge til i sin kontaktliste slik at de enkelt
henter opp kontakten fremfor å måtte huske nummeret eller måtte finne det frem
hver gang en melding skal sendes, på denne måten blir det enkelt.

5

PERSONER I SPESIELLE FUNKSJONER 2016/2017
Rektor:

Bitten Koch ( bitten.koch@ude.oslo.kommune.no )
(Oppfølgingsansvar: 10.trinn)
Hege Skau-Nilsen (hege.skau-nilsen@ude.oslo.kommune.no )
(Oppfølgingsansvar: 9.trinn)
John Ingvald Betsi (john.ingvald.betsi@ude.oslo.kommune.no)
(Oppfølgingsansvar: 8.trinn)

Assisterende rektor:
Inspektør / vikarinnkaller:
Rådgiver for
8B, 8C, 8E, 9B, 9C, 10B og 10D:
Rådgiver for
8A, 8D, 9A, 9D, 9E, 10A, 10C og 10E:
Kontorleder:
Sekretær:
Kantineansvarlig:
Vaktmester:
Renholdsleder:
Renholdsassistent:
IKT – ansvarlig:
Bibliotekar:

Cecilie Haneborg Hasle ( cecilie.haneborg.hasle@ude.oslo.kommune.no )
May-Britt Svendstad ( may-britt.svendstad@ude.oslo.kommune.no )
Inger-Kari Lie Gaarder ( inger-kari.lie.gaarder@ude.oslo.komune.no )
Zemfira Akhmedova
Jens Andreasson ( jens.andreasson@ude.oslo.kommune.no )
Aicha Bouzakraft
Adifete Memisi
Mohammed Al-Ouda (mohamm0406@osloskolen.no )
Mette Hartander ( mette.hartander@lofsrud.gs.oslo.no )

Helsesøster:

Linda Nordstrand ( linda.nordstrand@bsn.oslo.kommune.no ) 41 47 01 34

Tannlege:

Skoletannlegen har sin praksis på Bjørnholt skole, tlf 23 19 14 20

Inger Lohne ( inger.lohne@ude.oslo.kommune.no )

DRIFTSSTYRET VED LOFSRUD SKOLE
Leder:
Rolf Peder Klemetsen

Hjemmeside:

https://lofsrud.osloskolen.no

E-mail:

lofsrud@ude.oslo.kommune.no

Ansatte:
Fast
Per-Christian Tjønnfjord
Mette Hartander
Vara
Ny vara skal velges
Foreldre:
Fast
Eldbjørg Johansen
Vara
Zachary Osul Angura Ochieng
Politiske representanter
Fast
Torill Hansen
Kyrre Alvær
Arild Andersson
Vara
Anne Gry Rønning Aaby
Shaireen Regina Amanaborg
Johan Kongsvik

(Ap)
(V)
(H)
(Ap)
(V)
(H)

For mailadresser: Se skolens hjemmeside.
Elevrådsleder
Elevrådets nestleder
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Oslo kommune, Utdanningsetaten
Lofsrud skoles ordensreglement
Oslo kommune har vedtatt et felles ordensreglement som gjelder for alle skolene i
Oslo. Dette reglementet kan ikke fravikes og gjelder også for Lofsrud skole. Dette
reglementet finnes på vår hjemmeside, www.lofsrud.gs.oslo.no
Den enkelte skole kan imidlertid gi utfyllende ordensregler. De utfyllende
ordensreglene for Lofsrud skole finnes i det lokale ordensreglementet.
Ordensreglementet gjelder i skoletida, både på og utenfor skolens område når skolen
har ansvaret for elevene (for eksempel skoleturer/leksehjelp). Ordensreglementet
gjelder også på elevenes skolevei.
God orden og oppførsel på Lofsrud skole:
1. Du er hyggelig, høflig og behandler medelever og ansatte med respekt
2. Du kommer presis til timene, og har ikke har fravær uten gyldig grunn
3. Du har med deg nødvendig utstyr (bøker og skrivesaker) til alle timer, og du

leverer inn lekser/hjemmearbeid til avtalt tid
4. Du tar vare på skolens eiendom og tar ansvar for å holde skolen fri for søppel
5. Du følger reglene for god oppførsel i klasserommet (se klasseromsreglene)
6. Du tar avstand fra enhver form for mobbing og plaging, du melder fra til en
voksen dersom du ser dette.
7. Du løser ikke uenigheter med vold og trusler, eller tar i bruk vold og trusler.
8. Du viser nettvett og følger skolens IKT – regler. PC bruker du kun til det læreren
har gitt beskjed om.
9. Godteri, tyggegummi og brus er ikke tillatt uten ved spesielle anledninger etter
avtale med lærer. Det vil bli inndratt og ikke levert tilbake.
10. Ved handling i kantina står du skikkelig i kø, sniker ikke og kjøper ikke for andre.
11. Juks på prøver kan få konsekvenser for oppførselskarakteren
12. Det er ikke lov med voldsom lek i Gata. Sparkesykler, rullebrett o.l er ikke tillatt
13. Det er ikke lov til å kaste snøballer på skolens område, eller på skoleveien.
14. Det er ikke lov å ha med seg farlige gjenstander som kan skade andre på skolen
15. Det er ikke lov å ha med seg eller bruke snus/røyk eller rusmidler.
16. Mobiltelefoner og MP3 spillere/ Ipod skal være avslått og ikke synlig hele
skoledagen. Dette inkluderer leksehjelp og aktiviteter i regi av skolen.
Skolen er ikke erstatningspliktig for mobiltelefoner, MP3 spillere, penger,
smykker, klokker, klær o. l
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Klasseromsregler Lofsrud skole

1.

Kom presis til timene

2.

Reis deg og stå ved pulten din for å hilse på hver ny lærer du får i løpet av dagen

3.

Ha med deg nødvendig utstyr og bøker til timene

4.

Det er ikke tillatt å forlate plassen sin uten at lærer har gitt tillatelse

5.

Hodeplagg og yttertøy skal av i klasserommet

6.

Mobiltelefoner skal være avslått i skoletiden (Se ordensreglene)

7.

Det er lov med vannflaske i timene, men ellers er all spising og drikking forbudt

8.

Avslutning av timene/øktene skal styres og kontrolleres av lærer.
Elevene skal rydde klasserommet, sette stoler på plass og ikke forlate rommet før
læreren gir tillatelse.

MOBILTELEFON SKAL LEGGES I MOBILSKAPET I KLASSEROMMET I STARTEN
PÅ 1.TIME HVER DAG.
Den låses ut ved endt skoledag!
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Konsekvenser:
Overtredelse av skolens ordens og oppførselsreglement vil kunne påvirke
elevenes ordens og oppførselskarakterer.
Ulovlige forhold politianmeldes

Følgende reaksjonsformer benyttes på Lofsrud skole:
‐

Tilsnakk og muntlige advarsler

‐

Anmerkninger - brukes som dokumentasjon på overtredelser av
ordensreglementet og kan således gis i tillegg til andre reaksjoner

‐

Skriftlig eller muntlig melding til hjemmet fra kontaktlærer, rådgiver eller
skolens ledelse

‐

Bortvisning fra undervisningen resten av økten/dagen. Eleven vil da få et
annet opplæringstilbud. Foresatte vil varsles.

‐

Midlertidig eller permanent klassebytte eller skolebytte

‐

Utvisning fra skolen inntil tre dager.

‐

Inndragning av effekter som er tatt med eller brukt ulovlig på skolen.
Utlevering kan skje på slutten av skoledagen etter godkjenning fra
foresatte. Farlige gjenstander vil ikke bli levert tilbake.

‐

Krav om skadeerstatning

Vi gjør oppmerksom på at skolen ikke har smertestillende tabletter som elevene kan få.
Har eleven spesielle behov for dette, må den selv sørge for å ha det med.
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Til foresatte på Lofsrud skole
Lofsrud skole ønsker at alle elever skal ha en positiv skolehverdag.
Dette arbeider vi kontinuerlig med.
For å få dette til, er vi avhengig av et godt samarbeid med dere som foresatte.

Skolen har disse forventningene til dere som foresatte:
 Vise interesse og motivere eleven til skolearbeidet.
 Omtale skolen positivt når eleven er til stede.
 Følge opp leseutviklingen.
 Følge med på ukeplaner, lekseplaner og annen informasjon som blir sendt med
eleven i ranselpost, på Skoleplattformen i Oslo (Innlogging via:
https://lofsrud.osloskolen.no) eller via mail eller mobil.
 Sørge for nok søvn, en god frokost, matpakke og egnede klær.
 Se til at eleven møter presist til skolestart.
 Gi melding til skolen når noe oppstår som kan påvirke elevens skolehverdag.
 Holde skolen oppdatert med foresattes telefonnumre og eventuell mailadresse.
 Møte på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre samarbeidsmøter som det
innkalles til.
 Når eleven bes fri fra skolen overtar foresatte ansvaret for opplæringen i den
perioden eleven er borte.
 Ta kontakt med skolen umiddelbart dersom dere får kjennskap til at det foregår
mobbing.
HUSK Å ALLTID HOLDE SKOLEN OPPDATERT PÅ DINE MOBILNUMMER
OG EVT. ADRESSEENDRINGER
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Fravær meldes pr.
SMS –
se Teletopia –
oppskrift side 5

Regler for fravær

Det er svært viktig at skole og foresatte samarbeider om fravær for å lære elevene god moral i forhold til
skole og videre arbeidsliv.
Eleven skal ikke være fraværende fra skolen, hvis eleven ikke er syk. Er eleven litt syk bør eleven sendes
på skolen og evt. sendes hjem av kontaktlærer om tilstanden forverres.
Melding/sms-skole skal leveres omgående, ellers blir fraværet regnet som ugyldig. Eleven og foresatte må
ta ansvar for levering av melding. Alt fravær som ikke er dokumentert blir regnet som ugyldig fravær.

o
o
o
o
o

Samlemeldinger vil ikke bli godtatt. Meldingen skal leveres innen 3 dager.
Ved mer enn tre dagers fravær bør det leveres legeerklæring. Kontaktlærer skal varsles
Timefravær på grunn av tannlege og lignende skal dokumenteres av instans
Vi regner fravær mer enn 5 dager i året som mye
Elever skal ikke til helsesøster i timene om de ikke viser til avtale på eget skriv fra
helsesøster

Fra skolestart høst 2014 gjelder Oslostandard angående søknader om permisjoner.
Standaren gjelder alle skoler i Oslo kommune. Se rundskriv 11/2014
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/rundskriv/

Oslostandaren setter svært strenge krav i forhold til innvilgelse av permisjon.
Permisjoner
Kontaktlærer kan innvilge permisjon for en dag, hvis det er grunnlag for permisjon i forhold til
rundskriv 11/2014
o Permisjonssøknad skal leveres 3 uker på forhånd
o

Kroppsøving
o Ved ofte glemt gymtøy, ikke deltakelse og fravær vil eleven bli henvendt til
helsesøster
o Ved sykdom/skader som hindrer deltagelse eller reduserer deltagelse skal
legeerklæring fremvises
Prøver/tentamen

o Eleven får prøven første dag etter fravær, etter siste time.
o Det bør fremvises legeerklæring ved fravær på tentamen
Fjerning av fravær
§ 3-41 …………eleven eller foreldrene kan kreve at dere ikke fører inntil 10 skoledager per
opplæringsår på vitnemålet, dersom fraværet skyldes dokumenterte helsemessige grunner eller
innvilget permisjon etter opplæringslova §2-11. Dere skal føre fravær på vitnemålet dersom
elevene eller foreldrene ikke kan legge fram en legeerklæring som dokumenterer helsemessige
grunner. Foreldrene eller eleven må kreve at dere ikke skal føres fravær………
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Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lofsrud skole
INFORMASJON OM RETT TIL SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING
FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER
Særskilt språkopplæring inneholder tre deler:




Særskilt norskopplæring:
Morsmålsopplæring:
Tospråklig fagopplæring:

Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk
Opplæring i elevens morsmål
Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål
av tospråklig lærer

Opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12 om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, fastslår:
Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.
Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller
begge delar.
Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.
Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna
undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring
tilpassa føresetnadene til elevane.
Særskilt norskopplæring tilbys elever som har dårlige ferdigheter i norsk og ikke kan følge
undervisningen på norsk. Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring tilbys hvis eleven har behov for
det og er en rett for nyankomne og andre minoritetselever som har så dårlig norskferdighet at de ikke kan
følge noen undervisning på norsk.
Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig blir god nok i norsk til å følge den
vanlige opplæringen i skolen. Når eleven kan nok norsk, skal eleven ikke lenger få særskilt
språkopplæring.
Hva skjer når skolen anbefaler særskilt språkopplæring?
 Skolen kartlegger elevenes ferdigheter i norsk.
 Skolen sender forhåndsvarsel til elev/foresatte og ber om samtykke i at det fattes vedtak om
særskilt språkopplæring.
 Elev/foresatte gir enten samtykke eller gir ikke samtykke og sender dette til skolen.
 Skolen fatter vedtak dersom elev/foresatte samtykker og sender vedtaket til elev/foresatte.
 Skolen fatter ikke vedtak dersom elev/foresatte ikke samtykker. Eleven følger da vanlig
opplæring i norsk.
 Elev/foresatte kan klage på vedtak.
Hva skjer når elev/foresatte søker om særskilt språkopplæring?
 Elev/foresatte sender søknad til skolen.
 Skolen kartlegger elevenes ferdigheter i norsk.
 Skolen vurderer om eleven har behov for særskilt språkopplæring eller ikke.
 Skolen fatter vedtak.
 Elev/foresatte kan klage på vedtak.

Utdanningsetaten
Lofsrud skole
Lofsrudhøgda 210
1281 OSLO
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Telefon: 22 76 49 60
Telefaks: 22 76 49 65

Org.nr.: 974590794

lofsrud@ude.oslo.kommune.no
www.lofsrud.gs.oslo.no

Biblioteket ved Lofsrud skole
1. Regler for utlån:







Det er ikke lånekort; bibliotekaren søker den enkelte låner opp på navn.
Hver elev kan låne maks. 3 bøker samtidig.
Utlånstiden er på 4 uker hvis ikke annet er opplyst. Er man ikke ferdig med boken på
denne tiden, kan man be om forlengelse.
Hvis en bok man vil låne er utlånt kan man sette seg på venteliste.
Hvis man er forsinket med innlevering får man purring, hvis boken ikke har kommet inn
etter 3 purringer, blir det sendt erstatningskrav. Dvs. at du må betale for boken hvis du
ikke finner den.

2. Erstatning:





Bøker som er mindre enn 5 år gamle må det betales full pris for.
Bøker som er 5-10 år gamle må det betales halv pris for.
Eldre bøker vurderes etter skjønn.

3. Regler for biblioteket:






Biblioteket skal være et rom for lesing og stille arbeid, derfor skal lydnivået være på et
minimum.
Det er ikke lov å spise på biblioteket.
Ingen bøker skal taes med ut av biblioteket uten å ha blitt registrert som utlån.
Bøker man har tatt ut av hylla settes tilbake på samme plass, hvis du ikke husker hvor,
legges de pent sammen på bordet.
ALLE må rydde etter seg når de har vært på biblioteket; sett stoler på plass etter bruk og
kast papir i papirkonteineren.

Det blir satt anmerkning ved brudd på reglene.
Åpningstider:
Mandag:
08.00-16.00, Stengt 11.20 – 11.50, åpent i storefri 11.50 – 12.10
Tirsdag:
08.00-16.00, Stengt 11.20 – 11.50, åpent i storefri 11.50 – 12.10
Onsdag:
08.00-16.00, Stengt 11.20 – 11.50, åpent i storefri 11.50 – 12.10
Torsdag:
08.00-16.00, Stengt 11.20 – 11.50, åpent i storefri 11.50 – 12.10
Fredag:
08.00-14.00, Stengt 11.20 – 11.50, åpent i storefri 11.50 – 12.10
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INFORMASJON TIL FORESATTE
Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og
behandling av tann- og munnsykdommer, og tannskader.
Innkalling Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og
eventuell behandling. Det er selvfølgelig mulig å henvende seg til våre tannklinikker før 3-årsalder for å
få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år.
Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg, tilpasset den enkeltes behov.
Timekortene sendes per post. Vi ber foresatte påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis timen
ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til
avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time.
Forebyggelse Det er det viktig å satse på å forebygge hull i tennene. Her har foresatte en viktig rolle.
Barn trenger hjelp med tannpussen fram til ca 10 års alder.
Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt.
• Vi anbefaler bruk av fluor! Puss med fluortannkrem 2 ganger per dag. Noen kan ha behov for
fluorskyll eller tabletter i tillegg.
• Drikk vann som tørstedrikk!
• Spising og drikking (unntatt vann) mellom måltidene, kan gi store skader på tennene.
Behov for øyeblikkelig hjelp Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en
blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på
plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.
Våre tannklinikker har åpningstid kl. 08.00 - 15.30. Noen steder er det åpent enkelte ettermiddager.
Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom.
Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. Adressen er
tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg.
En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten Oslo KF. En har imidlertid
ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av
tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten.
Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere
tilhører. Mer informasjon på: http://www.tannhelsetjenesten.oslo.kommune.no/
Vennlig hilsen
Tannhelsetjenesten Oslo KF

Skoletannlegen har sin praksis på
Bjørnholt skole tlf: 23 19 14 20
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SKOLEHELSETJENESTEN VED LOFSRUD SKOLE
Vår helsesøster heter Linda Nordstrand. Hun har mailadresse:
linda.nordstrand@bsn.oslo.kommune.no, telefon: 41 47 01 34.
Hun vil være på Lofsrud mandager, tirsdager og onsdager.
Elever som MÅ oppsøke helsesøster i undervisningstimer SKAL ha med lapp fra lærer.
SKOLEHELSETJENESTEN:
Helsesøster og skolelege er en del av kommunens lovbestemte helsetjenester som alle barn og unge
har rett til.
Dette er et gratis tilbud til alle barn i skolealder og omfatter fysisk, psykisk og sosial helse.
Tilbudet innebærer:
 Helseundersøkelser
 Veiledning og støtte til foreldre og elever.
Vi er opptatt av barnet og familiens helse og trivsel og tilbyr individuell tilpasset råd og støtte etter
behov.
Skolehelsetjenesten har et fast program, men ønsker også å være tilgjengelig for elever som strever
med ulike helseproblemer.
Skolehelsetjenesten gir:
 Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i grupper.
 Vaksinasjon
 Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser.
 Miljørettet tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø.
 ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene.
 Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.
 Henviser og samarbeider med andre instanser.
 Som f. eks barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), pedagogisk- psykologisk tjenesten
(PPT), logoped, fysioterapeut, Familiesenteret, Psykisk helse, sosial- og
barnevernstjenesten, NAV og sykehus.
Elever, foreldre og lærere er velkomne til å ta kontakt ved spørsmål eller behov. Spørsmål eller
beskjeder kan sendes via skolens kontor eller direkte til skolens helsesøster. Avtale med skolelegen
formidles via helsesøster.
Helsesøster har tett samarbeid med skolen, er en del av skolens tverrfaglige team og har faste
samtaler med sosiallærer/rådgiver, er med på klassetrinnsgjennomganger, ressursteam etc.
Ved forandring av timeavtale er det viktig å gi beskjed i god tid.
Skolehelsestjenesten har egne lokaler på skolen og er en del av skolemiljøet.
Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Foresatte/eleven har
rett til innsyn i journalen. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre faglig
forsvarlig oppfølging.
Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell)
Behandling av sykdom og skade henvises til egen fastlege eller legevakt
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SKOLEHELSESTJENESTENS FASTE PROGRAM
8.klasse: Høyde og vekt-måling, og individuell samtale
Helseopplysning i grupper med temaer som ungdom i utvikling, seksuell helse og legning, personlig
hygiene, kost, tobakk/rus, psykisk helse osv.
Tilbud om Hepatitt B vaksine til elever i målgruppen
9.klasse: Helseopplysning individuelt og i grupper ved behov med tema som bl.a psykisk helse.
Mantoux test og vaksinasjon mot tuberkulose (BCG) for de som er i målgruppen.
10.klasse: Helseopplysning individuelt og i grupper ved behov med tema som prevensjon, seksuell
helse og legning, psykisk helse osv.
Vaksine mot Difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (DTP-IPV)
Utenom det faste programmet kan elever få oppfølging på bakgrunn av
opplysninger, observasjoner, ønsker og behov.
Helsestasjons- og skolehelsestjenesten er en del av Forebyggende enhet i bydelen.
Skolebase
Skolehelsetjenesten er administrativt samlet i en skolebase som er betjent med helsesekretær.
Leder for skolehelsetjenesten : Bente Braanen tlf. 947 83 711
HELSESTASJON FOR UNGDOM:
Helsestasjon for ungdom er et sted hvor unge mellom 13 og 23
kan komme og snakke om det de er opptatt av.
 Tilbud til ungdom i tillegg til skolehelsetjenesten.
 Tilbudet er gratis.
 Det er ingen timebestilling.
 Ansatte har taushetsplikt.
Det er lege, helsesøster og assistent til stede.
Helsestasjon for ungdom finner dere på følgende sted:
Holmlia helsestasjon
Holmlia senter vei 9
Tlf: 23 49 64 20/ 90603787/ 48297631
Åpningstid: Onsdag kl.16.00 -18.00
VELKOMMEN TIL OSS!
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Regler for bruk av datamaskiner og Internett ved
Lofsrud skole
Lofsrud skole bruker den nettbaserte Skoleplattformen Oslo til innleveringer, lekser,
informasjon osv. Bruken av datamaskiner og Internett i forbindelse med skole- og
leksearbeid har økt betraktelig den siste tiden.
Skolens datamaskiner er kun ment til bruk i skolesammenheng og leksehjelp. Det vil si at
det er forbud mot spill, ulovlige nettsteder, bruk av sosiale media for eksempel Facebook
og lignende.
Det er ikke tillatt å skaffe seg eller andre urettmessig adgang til andre brukeres data, og
elevene har heller ikke tillatelse til å skjule sin identitet.
Elever som ikke følger skolens regler ved bruk av datautstyr og Internett vil bli nektet
Internett-tilgang i en måned/30 dager. Eleven vil likevel ha muligheten til å gå inn på
Fronter samt å bruke pedagogiske programmer som er installert på datamaskinene.
All datatrafikk, utskrifter og lignende blir loggført.
Ved brudd på reglementet / ved hærverk på skolens utstyr er foreldrene
erstatningsansvarlige, for inntil 5000,- (jfr. erstatningsloven).
----------------------------------------------------------------------------------------

FORESATTES SAMTYKKE I Å LEGGE UT BILDER AV ELEVEN PÅ
SKOLENS HJEMMESIDE
I forbindelse med turer, idrettsdager, skoleball, prosjekter og andre aktiviteter hender det at vi tar
bilder av elevene.
Noen av disse legger vi ut på skolens hjemmeside.
Hvis dere ikke ønsker at deres barn skal være med på disse bildene, kan dere si ifra om dette.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lofsrud skole

SKOLETIDSPLAN FOR GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I
OSLO SKOLEÅRET 2016 / 2017
Måned
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JANUAR

Antall skoledager
8
22
16
22
15
21

FEBRUAR
MARS
APRIL
MAI

15
23
14
19

JUNI

15

SUM

190

Ferie og fridager
Skolestart: Mandag 22.08.16
Høstferie: F.o.m: 03.10.16 t.o.m. 07.10.16
Juleferie f.o.m. 22.12.16
Juleferie t.o.m. 02.01.17
Første skoledag 03.01.17
Vinterferie f.o.m. 20.02.17 t.o.m. 24.02.17
Påskeferie f.o.m. 10.04.17 t.o.m. 17.04.17
Fri mandag 01.mai
Grunnlovsdag onsdag 17.mai
Kristi Himmelfartsdag torsdag 25.mai
Fri fredag 26.mai
2.pinsedag 05.06.17
Siste skoledag torsdag 22.06.17

Skolestart skoleåret 2017/2018 er 21. august 2017.

Utdanningsetaten
Lofsrud skole

Besøksadresse:
Lofsrudhøgda 210
1281 OSLO
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Telefon: 22 76 49 60
Telefaks: 22 76 49 65

Org.nr.: 974590794

lofsrud@ude.oslo.kommune.no
https://lofsrud.osloskolen.no

Oversikt over lærere / team 2016 / 2017
Arntsen, Lars Jørgen
Frantzen, Marianne Chruickshank
Eie, Gyri
Olsen, Tomas
Olsen, Tomas
Lian, Bjørn‐Harald
Bryhn, Kjersti
Frantzen, Marianne Chruickshank
Mihle, Anne‐Bjørg Austad Hangaas
Alterskjær, Kristin
Hole, Inga
Tjønnfjord, Per Christian
Dahlsrud, Elin Sofie
Price, Kjersti Skappel
Berg, Tonje
Owusu, Frank
Yagci, Melek
Owusu, Frank
Dommarsnes, Anne Synnøve
Tjønnfjord, Per Christian
Fløter, Elin Klokk
Haugli, Kristin
Price, Kjersti Skappel
Moen, Marte Mari
Johre, Gro
Segrov, Kjell
Abdelrahman, Hanan Mohamed Farouk
Ratnavel, Inthu
Jensen, Kjersti
Trollsund, Tore
Ratnavel, Inthu
Kalsnes, Gyrid
Johre, Gro

Gruppe
8A
8A
8B
8B
8C
8C
8D
8D
8E
8E
8E e.nyttår
9A
9A
9A
9B
9B
9C
9C
9D
9D
9D
9E
9E
10A
10A
10B
10B
10C
10C
10D
10D
10E
10E

Rom

Flere klasser
Spes. norsk
Musikk, alle
MOH ++
MOH
MOH ++
KHV ++
KHV ++
KHV ++
KHV ++
Assistent
Assistent
Assistent
Spes.matte
Spes.matte
Spes.matte
Ny Giv matte

Solstad, Lise Marie Mella
Rådsrom Syse, Eline
Musikk
Modalen, Mariann
MOHS
Grønseth, Paul Arve
Løvberg, Marit
MOHN
Fløter, Elin Klokk
Midtveit, Mari
Gustavsen, Hilde
Østmark, Frode
Johre, Gro
Karlsen, William
Føleide, Kim
Hagen, Knut Einar
Alterskjær, Kristin
Ratnavel, Inthu
Kalsnes, Gyrid
Abdelrahman, Hanan Mohamed Farouk

12
12
13
13
14
14
17
17
18
18
18
1
1
1
2
2
6
6
9
9
9
3
3
8
8
16
16
7
7
15
15
11
11



larsa2104@osloskolen.no
mafra026@osloskolen.no
gyrieie@gmail.com
tomas0707@osloskolen.no
tomas0707@osloskolen.no
bjlia002@osloskolen.no
kjerst0512@osloskolen.no
mafra026@osloskolen.no
anne‐b1508@osloskolen.no
krista1709@osloskolen.no
inhoa005@osloskolen.no
per‐ch1006@osloskolen.no
elin0201@osloskolen.no
kjersp1701@osloskolen.no
tonjeb0405@osloskolen.no
frank1405@osloskolen.no
melek2508@osloskolen.no
frank1405@osloskolen.no
anne3108@osloskolen.no
per‐ch1006@osloskolen.no
elkla003@osloskolen.no
kristh2801@osloskolen.no
kjersp1701@osloskolen.no
mamoa154@osloskolen.no
groj2404@osloskolen.no
kjells2104@osloskolen.no
hanan0407@osloskolen.no
inthu2806@osloskolen.no
kjjea003@osloskolen.no
totra010@osloskolen.no
inthu2806@osloskolen.no
gyrid1202@osloskolen.no
groj2404@osloskolen.no
lise0901@osloskolen.no
eline1909@osloskolen.no
mariam2907@osloskolen.no
paul1306@osloskolen.no
marit2202@osloskolen.no
elkla003@osloskolen.no
mari2909@osloskolen.no
hilde0412@osloskolen.no
froea003@osloskolen.no
groj2404@osloskolen.no
wikaa008@osloskolen.no
kifoa003@osloskolen.no
knhaa007@osloskolen.no
krista1709@osloskolen.no
inthu2806@osloskolen.no
gyrid1202@osloskolen.no
hanan0407@osloskolen.no

