
SØRVIK SKOLE
INFORMASJON 2016/2017

TELEFONNUMMER/ADRESSER:

Ekspedisjon 770 27800
Rektor 770 27802
 Avd. leder                      770 27807
Personalrom 770 27803
 Arbeidsrom   770 27804
 Arbeidsrom  770 27805
 Arbeidsrom   770 27806
 Arbeidsrom   770 27808
 Arbeidsrom   770 27809
 SFO         47700415 /47700803

Adresse: SØRVIK SKOLE, Oppdalveien 7, 9419 Sørvik

Mailadresser:
Sorvik.skole@oppvekst.harstad.kommune.no

Avd.leder kirsti.hansen@oppvekst.harstad.kommune.no
Rektor eli.vara@oppvekst.harstad.kommune.no

Skolens hjemmeside: 
http://sor.harstadskolen.no

Åpningstider kontor : kl 08.00-15.30
                       SFO:  kl 07.30-16.30
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Velkommen til skoleåret 2016/2017. Dette skoleåret starter 115 elever i 1.-
7.klasse.  SFO har 25 barn.

PEDAGOGISK PLATTFORM 

”På vår skole skal vi ha et trygt sosialt miljø slik at alle får gode muligheter for 
læring og utvikling.”

Målsettingsområder:

1) Alle skal ha et godt sosialt miljø
2) Alle elever skal ha god sosial, faglig og digital kompetanse
3) Alle elever skal få tilpassa opplæring
4) Vår skole skal ha et godt samarbeid med hjem og lokalmiljø

Foreldrerådet består av alle foreldrene til elevene på skolen. Foreldrerådets 
arbeidsutvalg (FAU) består av to valgte representanter fra hver klasse. Disse to er 
også foreldrekontakter, og er bindeledd mellom foreldre og skolen for øvrig. 

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste organ. I samarbeidsutvalget sitter 
valgte representanter for foreldre, lærere, elever, kommunen og andre tilsatte.

Rektor er sekretær for Samarbeidsutvalget. Johnny Kristiansen er kommunens 
representant i samarbeidsutvalget ved skolen.

Elevrådet består av 2 valgte representanter fra hver klasse. Kirsti Hansen er 
kontaktlærer for elevrådet ved skolen. 

Skolemiljøutvalget(SMU) er et rådgivende organ for skolen i arbeidet for 
skolemiljøet. Utvalget skal spesielt holde seg orientert og uttale seg om og arbeide 
for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de tilsatte i utvikling av et 
godt skolemiljø i tråd med paragraf 9A i opplæringsloven. Foreldre og elever er i 
flertall i dette utvalget.
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ORDENSREGLER FOR SØRVIK SKOLE 

BÅDE BARN OG VOKSNE PÅ SØRVIK SKOLE HAR RETT TIL ET TRYGT OG 
TRIVELIG MILJØ. VI MÅ VISE RESPEKT, HJELPE HVERANDRE OG VÆRE 
ÆRLIGE.  DA HAR VI ET GODT LÆRINGSMILJØ.

Ved skolen vår må vi:

• være på skolens område. 
• passe på eget, medelevers og skolens eiendom og utstyr.
• være snill og grei mot hverandre. 
• gå rolig inne i skolen.
• Vi har mobilfri skole. Det betyr at dersom mobiltelefonen må være med, 

skal den være avslått i sekken.

Andre krav til deg som er elev:

• Høre etter beskjeder som de voksne på skolen gir.
• Ha skolesakene i orden.
• Still opp når det ringer inn.
• Levere melding dagen etter at du har vært borte fra skolen.
• Snøballkasting ikke tillatt.

Hvis du bryter ordensreglementet:

• må du prate med de voksne på skolen.
• tar skolen kontakt med heimen din.
• må du betale for skader. 
• Ulovlig bruk av mobiltelefon vil føre til at den blir oppbevart på kontoret. Ved 

flere gangers ulovlig bruk, må foresatte hente den.
• Hvis du går på mellomtrinnet, kan skolen sende deg hjem for resten av 

dagen, eller be dine foreldre komme for å hente deg.

Se for øvrig Harstad kommunes ordensregler på kommunens hjemmeside.

Revidert mars 2015.
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SKOLENS PERSONALE  

Kontorpersonale: Anne Lyså Jakobsen/Marina C. Laberg/Jorunn Trane

Assistenter: Trond Rasmussen skole/SFO
Trond Nicolaisen skole/SFO
Iselin Skogan Konst skole/SFO
Jorunn Trane skole/SFO (leder)

Lærere: Mikkel Per Sara samisklærer
May Britt Albrigtsen lærer/bibliotekar
Synnøve Aarskog kontaktlærer 1. kl
Kjetil Steen                  kontaktlærer 1. kl
Tove Bygd kontaktlærer 2. kl
Inger Ekse kontaktlærer 3. kl
Trude Lorentzen kontaktlærer 4. kl 
Kenneth Sørensen kontaktlærer 4. kl
Sissel Hansen midl.stilling 
Sylvia Johansen kontaktlærer 5. kl
Monica Sandberg Størseth kontaktlærer 5. kl
Anne Line Bruun         kontaktlærer 6. kl
Oddvar Skoglund kontaktlærer 7. kl
Toril Markussen kontaktlærer 7. kl

Ledergruppe: Eli M Vara rektor/enhetsleder
Kirsti Hansen avd.leder 

LEKSEHJELP  

Leksehjelpa ble fra i fjor lagt til mellom- og ungdomstrinnet. Tilbudet gis fra 5.trinn,
og er utenom skoletid på mandager, egen info/påmelding kommer. 

KONTAKT MED HJEMMET

Iflg opplæringslovens §  3-2 skal skolen holde god kontakt med foreldrene. 
Kontaktlæreren skal minst to ganger i året, medio oktober og mars, ha en planlagt 
og strukturert utviklings- samtale med elev og foresatte, der læringsresultater, 
læringsmiljø og trivsel er hovedsaker. I samtalen skal læreren blant annet gjøre 
greie for hvordan eleven står i forhold til de mål som er satt i læreplanverket , 
hvordan eleven arbeider til daglig. Samtalen skal munne ut i en oppsummering der
man blant annet skal bli enig om videre målsettinger. Etter fylte 12 år har eleven 
rett til å delta. Ved Sørvik skole forventes det at eleven deltar i utviklingssamtalen. 
Skriftlig melding skal alltid sendes hjem når foreldre ikke møter. Daglig 
kommunikasjon foregår slik foreldre og lærer blir enige om.
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SAMISK

Utenfor samiske distrikt har samer i grunnskolealder rett til opplæring i samisk.
(Opplæringslova §  6-2). Defnisjoner i loven -same: alle som kan skrives inn i 
samemanntallet eller barna deres. I Harstad kommune tilbys opplæring i samisk 
til alle som har krav på det. For nærmere opplysninger henvendelse til skolen.

SKOLEHELSETJENESTEN 

Helsesøster har kontortid på torsdager. Både elever, lærere og foreldre kan ta 
kontakt. Helsesøster har kontor i andre etasje, ved adm.

SKOLEMELK/JUICE/ 

Skolemelk/juiceabonnement: se skolemelk.no Påmelding og betaling skjer via 
nett.

SKOLESVØMMING              

Skolesvømming foregår i Grottebadet tirsdager i oddetallsuker for 4. og 5.klasse 
første termin. I andre termin (etter jul) er det 3. og 4. klasse som har svømming.
Buss til bassenget kl 11.00, retur kl 13.05.  Første gang svømming uke 35, siste før 
jul uke 49, og siste før sommerferien uke 23. 

SFO  

Se egen info på hjemmesida.

SKOLEBUSS/TRAFIKK  

Se rutetabeller for området og lenker på hjemmesida eller på tromskortet.no
Skolen arbeider som før jevnlig med sikkerhet ift busstransport, bl.a gjennom 
tilsyn til og fra bussen på skolen, gjennom bussaksjoner og gjennomgang av regler i 
klassene, og gjennom kontinuerlig samarbeid med transportselskapet. 1.-4.kl. blir 
møtt før skoletid, og følges til bussen etter skoletid.
FAU har utbedret parkeringsplassen, og elevene som kjøres til skolen skal slippes av på 
parkeringsplassen.
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SYKLING TIL SKOLEN

Elever som bor mindre enn 2 km (1.kl) eller 4 km (2.-7.kl) fra skolen, har ikke krav 
på gratis skoleskyss. Trygg trafkk mener at de fleste barn kan sykle i trafkk når de
er 10-12 år, med hjelm, og når skoleveien er trygg, kan de sykle tidligere.  Dette er
en vurdering som foresatte må ta. Elevene kan ta sykkelsertifkat på skolen våren i 
4.klasse. 

15. SKOLERUTA 2016/2017 

Se lenke på skolens hjemmeside

16. SKOLENS AKTIVITETSKALENDER/ FASTE TRADISJONER

TID                    AKTIVITET                                                                                           ANSVAR          
August Skolestart adm/alle

Aktivitetsløype alle
Ekskursjoner til diverse kulturmål i omegnen klassevis
Bli-kjent-kveld/grillkveld ved skolen adm/alle
Samarbeidsmøte; kontaktlærer/foreldrekontakter rektor
Bussvettkampanje adm
Kampanje mot mobbing alle parter

September Brannøvelse brannvernleder
Nasjonale prøver rektor/kontaktlærer

 Idrettsdag/aktivitetsdag ved skolen alle
Fjelltur/skogstur/blåbærtur mot Sørvikfjellet alle
Foreldremøter            kontaktl/fo.kont.

Oktober Nasjonal brannvernuke uke 38 brannvernleder
Elevsamtalen/utviklingssamtaler kontaktlærer
Tv-aksjonen 5.kl/foreldrekont.

November
Desember Juleverksted kont.lærer/foreldre

Julelunsj alle
Januar Solfest kontaktlærer
Februar Karneval SFO

Samefolkets dag 6.februar alle
Mars Elevsamtalen/utviklingsamtalen kontaktlærer

Skidag kontaktlærere
Snøaktivitetsdag alle

April Foreldremøte.  Valg av foreldrekontakter kontaktlærer
Vårfest foreldre/lærere/elev

Mai Sykkelprøven kontaktlærer 4.trinn
Ryddeaksjon rundt skolen: RUSKEN alle
17.mai arrangement 4.klasse/FAU
Førskoledager adm

Juni Eventuell sommertur adm/kont.lærere
Fjæratur kontaktlærer
Valg til rådsorganene ved skolen adm
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