Visjon
Tylldalen skole skal ivareta den enkelte elev i samspill med
andre medelever, og det nærmiljøet de vokser opp med.

Informasjonsskriv til foresatte for skoleåret 2021 – 2022
Velkommen foresatte og elever til et nytt skoleår på Tylldalen skole! Til dette skoleåret ønsker vi
ved skolestart å dele ut informasjon om Tylldalen skole som gjelder dette skoleåret. Tidligere har
mye av informasjonen som dere finner her blitt informert om på foreldremøtet til høsten.
Ansatte Tylldalen skole:
Navn

Funksjon

e-postadresse

Morten Kroglund
Kristin Louise Rogne Gjelten
Torodd Brun
Anne Dorthea Bolstad Fiskvik
Mali Hagen Hogstad
Heidi Barmoen

Rektor
Lærer 1.-7.trinn
Lærer 1.-7.trinn,
Lærer 1-4.trinn
Lærer 1-7.trinn
SFO leder og assistent

Annar Moen

Vaktmester

Marthe Aas

Renholder og ekstra SFO

morten.kroglund@tynset.kommune.no
kristin.louise.rogne.gjelten@tynset.kommune.no
torodd.brun@tynset.kommune.no
anne-dorthea.fiskvik@tynset.kommune.no
mali.hagen.hogstad@tynset.kommune.no
heidi.barmoen@tynset.kommune.no
annar.moen@tynset.kommune.no
martheaas1985@gmail.com

Kontaktlærere:
Anne Dorthea
Torodd
Kristin

1.-4.trinn
1.-4.trinn
5.-7.trinn

Andre funksjoner:
Anne Dorthea og
Kristin
Mali
Torodd

Samarbeid med lokale ressurser om
ulike prosjekter i skolen.
Koordinator for tilpasset opplæring
Elevråd

Skolens undervisningstid
SFO
Lekestua
SFO skole
Skoletid for
1.-2. klasse
Skoletid for
3.-4. klasse

Skoletid for
5. – 7. klasse

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

07.30-08.30

07.30-08.30

07.30-08.30

07.30-08.30

14.00 – 16.30
Fra kl. 08.30
Til kl. 14.00
6 skoletimer
Fra kl. 08.30
Til kl. 14.00

14.00 – 16.30
Fra kl. 08.30
Til kl. 14.00.
6 skoletimer
Fra kl. 08.30
Til kl. 14.00.

07.30-08.30
12.30/14.00 – 16.30
Ikke tilbud

Fra kl. 08.30
Til kl. 12.30.

14.00 – 16.30
Fra kl. 08.30
Til kl. 14.00
6 skoletimer
Fra kl. 08.30
Til kl. 14.00

14.00 – 16.30
Fra kl. 08.30.
Til kl. 14.00
6 skoletimer
Fra kl. 08.30.
Til kl. 14.00

6 skoletimer
Fra kl. 08.30
Til kl. 14.00
6 skoletimer

6 skoletimer
Fra kl. 08.30.
Til kl. 14.00.
6 skoletimer

4 skoletimer
Fra kl. 08.30
Til kl. 14.00
6 skoletimer

6 skoletimer
Fra kl. 08.30.
Til kl. 14.00
6 skoletimer

6 skoletimer
Fra kl. 08.30.
Til kl. 14.00
6 skoletimer

Fridag

Skoleklokka ringer 8.30 (skolestart) og 11.45 (langfriminutt ferdig)

Planleggingsdager hvor elevene har fri og SFO er stengt:
• Fredag 26.11
• Fredag 28.01
Skoleruta for gjeldende skoleår kan lastes ned på kommunens hjemmeside.
Helsesykepleier på Tylldalen skole
Karin Brekken vil være til stede hver mandag fra 9.30 – 12.30.
Kan kontaktes:
• karin.brekken@tynset.kommune.no
• Helsestasjon: Kompetansesenteret i Aumliveien 4 C
• Telefon 62 48 50 00

Barnevernstjenesten
Gunhild Lorentzen er skolens kontaktperson.
Kontaktperson for PP-tjenesten
Trine Vardenær Tharaldsteen er skolens kontaktperson.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø
Skolen er forpliktet til å sikre at det er gode rutiner hos alle ansatte for å avdekke og følge opp
skolemiljøet. For foresatte, er det viktig at det tas tidlig kontakt med skolen hvis dere tror at
skolemiljøet for deres barn ikke er godt.

God nettside:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/

Hvis du mener at skolen ikke har gjort det
de skal for å få slutt på mobbingen, kan du
melde saken direkte til statsforvalteren der
du bor. Husk at
• du må ha tatt opp saken med
rektor på skolen
• det må ha gått minst en uke fra du
tok opp saken med skolen
• mobbingen må foregå på den
skolen du går på nå
Er det helt spesielle tilfeller, kan du
uansett ta kontakt med statsforvalteren.

Skolens innhold
Nasjonale prøver 5.trinn
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og
engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og
kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.
Gjennomføringsperioden fra 6.september til 1.oktober. Det gjennomføres nasjonale prøver i fagene
norsk, matematikk og engelsk.
Kartleggingsprøver
Gjennomføringsperiode for alle kartleggingsprøvene i 2022: 14.mars - 6.mai (uke 11 - 18). Nytt
dette skoleåret er at alle prøvene blir digitale. Tylldalen skole ønsker å gjennomføre de frivillige i
tillegg til de obligatoriske.
1.trinn
1.trinn
3trinn
3.trinn

Lesing
Regning
Lesing
Regning

Frivillig for skolen
Frivillig for skolen
Obligatorisk for skolen
Obligatorisk for skolen

Kulturelle skolesekken
Skolen ønsker søkelys på gruvevirksomhet og arbeide tverrfaglig med emnet. 3.-7.trinn vil også
prøve å finne spor av gruvevirksomhet i Tylldalen ved å besøke Grøtagruva. Skolen vil bruke
bygdebøker for å finne mer informasjon om virksomheten i Tylldalen. Oppstarten av prosjektet blir
markert med en tur til Folldal gruver torsdag 2.september.
Elevråd
Et elevråd består av elever som er valgt av medelever gjennom demokratiske prinsipper. Elevrådet
skal fremme elevenes fellesinteresser og arbeide for et godt skole- og læringsmiljø. Rådet skal også
kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Alle skoler skal,
ifølge opplæringslovens § 11-2 og 11-6, opprette et elevråd.
FAU
FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning,
fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i
arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Det er FAU selv som bestemmer hvor mange
foreldrerepresentanter som skal sitte i FAU.
Nyttig informasjonsside for foresatte er: www.fug.no (foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen)
Medlemmer FAU:
• Anette Strypet Nilsen (leder)
• Ronny Hogstad (nestleder)
• Guri Bekken Martinsen (sekretær
Årsmøte FAU tirsdag 26.oktober klokken 19.30. I tillegg til årsmøtesaker vil det bli temakveld med
foresatte om lekser i skolen. Egen invitasjon fra FAU vil komme.

Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget er skolens et mer sammensatt organ som møtes ca to ganger i året. I
samarbeidsutvalget sitter foreldre (FAU), ansatte, elever, rektor og en representant fra skoleeier
(politiker). SU diskuterer nåværende og fremtidig drift, og følger opp elevenes- faglige og sosiale
klassemiljø. Leder for FAU er også med rektor i dialogmøter med skole, barnehage og kultur for å
tenke ut langsiktige satsningsområder.
Medlemmer:
• Leder og nestleder FAU
• Rektor
• Tre representanter fra elevrådet
• En ansatt fra Tylldalen skole
• Kristoffer Hagen, politiker og skoleeier representant

Visma Flyt skole
Skolens administrative plattform hvor foresatte kan finne informasjon og vurderinger for eget barn.
Plattformen vil følge hele grunnskoleopplæringen. For at plattformen skal fungere etter
intensjonen er det viktig at dere foreldre:
• Aktiverer Visma Flyt skole. Det gjøres ved å logge seg ved å følge en link som finnes på
kommunens hjemmeside.
• Sjekk at ditt mobilnummer og e-postadresse er registrert.
• Skolen ønsker at alle foresatte laster ned og aktiverer appen “Min skole”. Det vil sikre at du
mottar beskjed fra skolen umiddelbart den sendes.
• Her kan du oppdatere det du ønsker å samtykke til, eller ikke samtykke til
• Her finner foresatte også ting vedrørende SFO.
o Søke på eller endre behovet for SFO
Kunsten å Lære (KÅL)
Dette skoleåret skal vi begynne på et to-årig prosjekt som er rettet mot 1.og 2.trinn. Informasjon vil
bli gitt til foresatte for 1.og 2.trinn.
Om prosjektet (hentet fra https://kunstenalare.no/ )
«Kunsten å lære er eit internasjonalt to-årig prosjekt som forskar på kva som skjer i
hjernen til elevar som har kunst og kultur som læringsform på skulen.
Prosjektet består av eit spesialdesigna undervisningsopplegg der lærarar og
kunstnarar samarbeider om å gje elevane kunst og skulefag kombinert, som ein del
av «livet i skulen» over to år.
Kunsten å lære vert fylgd av eit sjølvstendig forskingsprosjekt som ser på effekten
opplegga har på born sine eksekutive funksjonar. Prosjektet er basert på ein pilot
som vart gjennomført i 2018–2019.»

SFO
Skolens fritidsordning som avvikles i samarbeid med Lekestua barnehage. Rektor er administrativ
leder, og det daglige ansvaret har Heidi Barmoen.
Åpningstider:
Mandag
Åpent morgen *
Åpent ettermiddag
Varm mat ca.kl 14.15

7.30-8.30
14.00-16.30
matpakke

Tirsdag

7.30-8.30
14.00-16.30
X

Onsdag

*
*

Torsdag

7.30-8.30
14.00-16.30
X

Fredag

7.30-8.30
14.00-16.30
matpakke

* Morgen og onsdagstilbud avvikles i Lekestua barnehage. Skoleunger i barnehagen følger

barnehagens rutiner for mat.
Ferietilbud:
• 2 dager i høstferien (inkludert i skoletilbudet)
• 2 dager i vinterferien (inkludert i skoletilbudet)
• 3 dager med sommeråpent (inkludert i skoletilbudet)
• 2 dager med sommeråpent (mulighet for kjøp av ekstra dager)
• I tillegg til skolens område benytter vi nærområdet (fotballbane, hinderløype, gapahuk og
ljørbu).
•
Telefon;
•
Administrasjon
skole 62 47 16 60
SFO
•
- Lekestua barnehage: 407 23 258
- Skole: 953 640 17

Skolens Facebook- og hjemmeside
Skolens hjemmeside https://skole.tylldalen.no/

Skolen legger ut artikler som gir inntrykk av ulike typer aktiviteter, eller andre ting som vi har jobbet
med.

Under foresatte på hjemmesiden finner dere:
Foreldrepulsen

Skoleruta

FAU
Rektors hjørne

Mye nyttig informasjon som foresatte. Her er mange artikler som
berører ulike sider av skole. I arkivdelen kan dere søke på ulike emner
dere lurer på. Anbefales!
Ved å trykke på linken «klikk her for å se alle dokumenter for Tylldalen
skole» kommer du til kommunens hjemmeside for nåværende
skolerute.
Litt informasjon om FAU og lenke til FUG
Her vil du finne aktuelle skriv fra gjeldende skoleår som er sendt fra
rektor.

På skolens Facebook vil dere oppleve å få mer innblikk i skolens hverdag.
Om det er noe dere som foresatte savner i et slikt skriv, så gi gjerne tilbakemelding om det.

Skolen ønsker alle elever og foresatte et godt samarbeidende
skoleår, hvor alle legger til rette for et flott skoleår for alle
ungene på Tylldalen skole.
Hilsen
Morten Kroglund
Rektor

