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Algarheim skole 

 – vi gjør hverandre gode! 

Foreldrehåndboka 2017/2018  

 

 

 

 

 



 

2 

 
2 

Forord: 
I denne boka har vi samlet viktig informasjon som vi tror du som foresatt vil ha nytte av 
dette skoleåret. Vi håper du ser verdien av det du nå holder i hånda – vi på Algarheim 
skole ønsker å være gode på kommunikasjon, informasjon og samarbeid.  
Bruk også hjemmesiden vår for å finne frem til viktige dokumenter og informasjon. 
I tillegg anbefaler vi dere å bruke Facebook-siden vår – der viser vi frem noen av de 
flotte læringsaktivitetene som foregår hver eneste dag her på skolen vår. 
 
I skolens motto «vi gjør hverandre gode» ligger det mye. For å nå våre mål er vi 
avhengige av et godt samspill mellom ansatte, elever og foresatte. Jeg oppfordrer dere til 
å ta kontakt med oss på skolen dersom dere har spørsmål, innspill eller kommentarer. 
Sammen skal vi arbeide for at hver enkelt elev blir den beste utgaven av seg selv. 
 
Med ønske om et skoleår fylt med gode mestringsopplevelser og mye god læring. 
 
Stein Malerstuen, rektor Algarheim skole 
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Skolens ansatte: 

Stilling Navn Telefon Mailadresse 

Konsulent Monica Ruud 66109400 monica.ruud@ullensaker.kommune.no 

Rektor Stein 
Malerstuen 

66109414
93425739 

stein.malerstuen@ullensaker.kommune.no 

Avdelingsleder 4.-7. 
trinn  

Lisbeth Lie 66109410 lisbeth.lie@ullensaker.kommune.no 

Avdelingsleder 1.-3. 
trinn og SFO 

Anette 
Ødemark 

66109415
90677145 

anette.odemark2@ullensaker.kommune.no 

Miljøterapeut Ida T. Bakken 66109407
90942433 

ida.taugard.bakken@ullensaker.kommune.no 

 

Lærere    

1 Trine S. Angel Anita H. Hokstad  Merethe Landau 

2 Charlotte Eriksen Gro Ertsås Renathe Mostuen 

3 Hilde Halvorsen  Morten Urfjell Silje M. Molstad 

4 Kjersti Eggen Maren Hindrum  

5 Eivind Skjelvik Monica Danielsen  

6 Elisabeth Storruste  Øyvind Johannessen  

7 Sille Brenneng  Kathrine Bakkeli  

Fag og 
timelærere 

Christine Holten, Ingrid Marie Elverhøi, Kristine M. Thomsen, Tor 
Mikael Stav-Larsen, Mila Pedersen, Lars Petter Øgaard, Astrid Bøhn-
Abrahamsen, Ivar Lund, Gyri Siljehaug 

Fagarbeidere 
skole/SFO 

Mette Tangen, Barbro Halvorsen, Hege Lysakermoen, Linda Olsen-
Rusten, Linda Nybakk, Annette Farazmand, Pawarisa Støback, Linn Jung 
Johansen, Kathrine Kværner, Fredrik Ek, Lone Marie Welde 
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Godt læringsmiljø på Algarheim skole 
 
Alle elever har rett til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Elever som trives på 
skolen lærer også mer! For å opprettholde vårt gode læringsmiljø arbeider vi 
systematisk med mange forebyggende tiltak. 
 
Trivselsleder: 
Elever fra 4.-7. trinn som trivselsledere legger til rette for aktiviteter i friminuttene. 
Trivselsprogrammets mål er å: 
● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene 
● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner 
● redusere konflikter blant elever 
● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt 

PALS – relasjonsorientert ledelse 
På Algarheim skole er vi opptatt av å ta barna på alvor og bygge gode, positive 
relasjoner. Dette gjør vi blant annet gjennom: 
● positiv involvering i barnas aktiviteter  ● positivt definerte forventninger 
● tydelig og konsekvent ledelse av læringsaktiviteter 
● effektiv bruk av ros og oppmuntring – «vi tar barna på fersken i å gjøre noe bra» 
● effektive og gode beskjeder   ● klart definerte uteregler 
● godt tilsyn med synlige voksne   ● god klasseledelse 

I klassene Skoleomfattende 

- klassens time hver uke 
- jentegrupper og guttegrupper ved behov 
- øve på de positivt formulerte forventningene 
- øve inn rutiner 
- opplæring i nettvett 

- læringsmiljø som sak på alle elevrådsmøter 
- Felles ferdighetsdager på tvers av trinn 
- Felles arrangementer på skolen: 
vinteraktivitetsdager, skolens kvarter, 
sangstunder, joggedag osv 

Retten til et godt psykososialt miljø: 
“Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt skolemiljø som fremjar helse, 
trivsel og læring. Skolen skal arbeide aktivt og systematisk for å utvikle eit godt 
skolemiljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosial tilhøyrsle. Elevane har 
rett til å delta i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet med skolemiljøet. Viss 
eleven ikkje er fornøgd med skolemiljøet, kan de be skolen om å setje i verk tiltak. Er ein 
elev for eksempel utsett for krenkjande ord eller handlingar, og eleven eller du ber om at 
noko blir gjort, så skal skolen behandle saka og gjere eit enkeltvedtak (oppl.loven §9A)”. 
 

 

 

 

Dersom dere har bekymringer knyttet til læringsmiljøet er det 
viktig at dere kontakter skolen på et så tidlig tidspunkt som 
mulig 
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HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 
ALGARHEIM SKOLE  
 

Kjensgjerninger 
 Mobbing er når noen blir plaget gjentatte ganger, over tid, og styrkeforholdet mellom plager og offer er 

skjevt 
 Vi ser ikke alt 
 Vi får ikke vite alt 
 Det er vanskelig for mobbeoffer å si ifra, både fordi  

- Det er vanskelig å erkjenne mobbing overfor seg selv  
- Man er redd for hevn eller at mobbingen skal bli verre 

 Mobbing har ingen entydige og enkle løsninger 
 Mobbing bunner ikke i entydige og enkle årsaker 
 “Uskyldig” plaging kan ikke neglisjeres 
 Mobbing må tas på alvor 

 

Hva gjør vi for å forebygge mobbing? 
 Holdningsskapende arbeid - nedfelt i skolens handlingsplan og klassenes årsplaner. 
 Fellessamlinger i gymsalen 
 Felles aktivitetsdager  
 Loggbøker 
 Klasseregler 
 Gode tilsynsordninger i friminuttene, alle vakter bruker vest 
 Fadderordning 
 Elevsamtaler med kontaktlærer minimum to ganger per halvår 
 Bygge opp tillit og trygghet til lærer/skole/administrasjon 
 Aktiv og bevisst relasjonsbygging 
 Holdningsskapende arbeid i forhold til hjemmet, oppfordre til å snakke pent om medelever, være 

rause og inkluderende, melde fra og bry seg 
 

Hva gjør vi for å avdekke og kartlegge mobbing? 
 
 Brukerundersøkelser 
 Elever oppfordres til å fortelle hva som skjer - “sladreplikt” 
 Elevene logger 
 Ring med hele trinnet hver morgen 
 Konfrontere problemer umiddelbart når episoder oppstår  
 Tilsynsvaktene er synlige og aktive 

                                    

Hva gjør vi når vi vet at mobbing foregår? 
Enkeltvedtak fattes jmf. opplæringslovens §9a. 
Tiltak:  

 Samtaler med involverte elever hver for seg 
 Trinnring/gruppemøter med avtaler   
 Informere foresatte til de involverte og ha en tett og god dialog 
 Tett oppfølging av involverte enkeltelever 

Ansvarlig: Kontaktlærere, miljøterapeut, avdelingsleder og rektor 

 

Opptrapping 1:  
 Informere personalet 
 Møter mellom foresatte og 

skolen 
 Bygger “gjerde” rundt elever, 

forsterket inspeksjon 
Ansvarlig: Adm og kontaktlærer(e) 

 
Opptrapping 2:  

 Eventuelt informere øvrige 
foresatte på trinnet 

 Koble inn andre instanser,  
eks: PPT og BUP 
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Satsingsområder Algarheim skole 2017-2018 
 
Klasselesekurs: lesing = avkoding x forståelse + motivasjon 
Det overordnede målet er at vi skal få nøyaktige lesere som har fleksibel bruk av 
fonologiske og ortografiske strategier når de leser, og at de klarer å skape mening ut fra 
tekst. Dette innebærer arbeid med detaljene i språket, repetert lesing, arbeid med ord og 
begreper, lesestrategier og skriving, 
 
Veiledet lesing og stasjonsarbeid 

Veiledet lesing er en dokumentert effektiv metode for leseopplæring og for å tilegne seg 
gode lese- og læringsstrategier. Alle trinn på Algarheim skole benytter veiledet lesing 
som metode, både knyttet til leseopplæringen og i andre fag, som matematikk og 
engelsk. I sammenheng med veiledet lesing brukes stasjonsundervisning minst en gang i 
uken. I stasjonsundervisningen arbeider elevene i 12-15 minutter på hver stasjon med 
spesifikke oppgaver før de går videre til neste stasjon.  
 
 
Matematikk/regning 

Regning inngår som en av de fem grunnleggende ferdighetene, og vi skal benytte oss av 

regning i alle fag. 

I norsk kan det for eksempel være å lese tabeller for å svare på spørsmål fra en tekst. I 
samfunnsfag må man lese og tolke kart og kartsymboler, man må kunne målestokk osv. I 
svømming kan man regne om antall lengder til meter. I kunst og håndverk finner 
man igjen regning i mønster, symmetri, rotasjon, perspektiv og geometriske figurer.   
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Rammeverk for lekser på Algarheim skole 
 

Hvorfor har vi lekser?  
Lekser skal være en del av elevenes læring. Læring har to aspekter: Forstå lærestoffet og 
øve og trene nok til stoffet blir en del av det man kan si at man kan og mestrer. Både 
hjem og skole har delansvar for begge aspekter. Skolen tar hovedansvar for 
læringsdelen; for å gjennomgå nytt stoff og sørge for at elevene forstår.  
 
Hvis barna skal få nok trening, ”overlæring” som det gjerne kalles i skolen, må hjemmet 
støtte barnet og sørge for at de får øvd seg nok og at leksene blir gjort og lærestoffet 
sitter.  
 
Leksene kan og bør være mer utfordrende for eldre elever enn for de yngste. Det hender 
de eldre elevene får oppgaver der lærestoffet ikke er ordentlig gjennomgått på skolen på 
forhånd, men da er dette gjort med hensikt, for at elevene skal starte en refleksjon før 
man samler tråder og drøfter videre på skolen senere.  
 
På Algarheim har vi dag til dag-lekser 
På Algarheim får elevene dag til dag-lekser. I engelsk, regning og lesing er det best om 
elevene gjør litt hver dag – dette vil gi dem ønsket mengdetrening og sikrer repetisjon og 
kontinuitet i arbeidet.  
 
For å unngå at elevene starter på lekser som ikke har vært gjennomgått på skolen, 
hender det at lærere gir ut de aktuelle oppgavene etter hvert, gjennom uken. 
 
Leselekser må gjøres daglig for å få jevnlig og nok trening. På Algarheim skole vil 
leseleksen variere ut fra hvilket behov den enkelte elev har jmf. LUS-trappa. I perioder 
benytter vi lesemapper og/eller repetert lesing som metode. Foreldrene forventes å 
følge opp lesingen ved at barnet leser leksa høyt etter avtale og foreldre signerer og 
kommenterer på lesekortet. 
 
Mengdetrening er avgjørende for alle våre elever, slik at vi anbefaler at barna også leser 
ekstra utover leseleksen.  
 
Ulike barn, ulike lekser - Lekser og tilpasset opplæring 
Leksene skal i hovedsak være trening i kjent stoff. Ulike barn trenger ulik trening. Derfor 
kan elever i samme klasse ha ulike lekser. Det er også grunnen til at vi på mange trinn 
opererer med fargekoder på leksene der eleven i samråd med lærer blir enige om 
hvilken farge eleven skal følge i det enkelte faget.  
Enkelte elever har i tillegg egne tilpassede ukeplaner. 
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Tid  
På Algarheim skole regner vi med at leksene kan ta fra 20 minutter per dag på 1.trinn, 
økende til ca. 1 time per dag på 7.trinn, inklusive leselekser. Fram mot en varslet prøve, i 
prosjektoppgaver eller lengre skriftlige arbeider kan noe mer tid bli brukt.  
Hvis foresatte mener at eleven over tid bruker for mye eller veldig lite tid bør man ta 
dette opp med kontaktlærer. I samråd med hjemmet og eventuelle faglærere tilpasses da 
leksemengden. 
 
Hvordan følges leksene opp fra skolens side?  
Leksenes hovedhensikt er læring. Retting og kontroll av lekser skjer i tråd med dette. I 
og med at lekser hovedsakelig skal sikre at læringen styrkes og at elevene får nok 
trening og øvelse i lærestoffet, er hovedhensikten oppnådd ved at de faktisk gjør 
leksene. Lærerne vil, ut fra sitt profesjonelle skjønn, vurdere hvordan oppfølgingen og 
rettingen av lekser blir. Dette kan skje ved muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding. 
 
Foreldre engasjert i barnas læring  
For at elevene skal oppfatte skole og læring som VIKTIG, er foresattes engasjement 
avgjørende. Gode arbeidsvaner innarbeides i skoleårene og skal vare livet ut. Det må vi 
sammen hjelpe barna med! 
 
I samråd med FAU ved Algarheim skole forventer vi dette av foresatte: 
- bidra til gode arbeidsvaner med tanke på tidspunkt og arbeidsro rundt lekser. I dette 
legger vi at barna er mette, ikke trette og at skjermer er av. 
- har ansvar for å lese lekseplanen 
- har ansvaret for at eleven leser høyt for en voksen og signere på lesekort og eventuelle 
mattekort når dette er påkrevd 
- er positive til skole og leksearbeid, samt at dette prioriteres fremfor fritidsaktiviteter 
- bidrar til en tett og god dialog med fagarbeidere, lærere og ledelse  
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Skolens ressursteam og samarbeidet med Pedagogisk 
psykologisk tjeneste – PPT 
 
Algarheim skole har et ressursteam på skolen som har et særskilt ansvar for å kartlegge 
elever som viser manglende faglig progresjon eller som har andre utfordringer.  
Skolens ansatte melder, i samråd med foresatte, elever de er bekymret for til skolens 
ressursteam via egne meldeskjemaer.  
Ressursteamet har faste møter hver uke. I disse møtene drøfter vi innkomne saker, og vi 
ser på elevens ståsted, kommer med forslag til tiltak og eventuelle ekstra kartlegginger 
vi skal foreta.  

 
Algarheim skole samarbeider tett med kommunens PP-tjeneste. Skolens ressursteam 
har faste møtetidspunkter med PP-tjenesten hver måned der vi i første omgang drøfter 
elevene anonymt. I disse møtene kommer vi sammen frem til tiltak som skal prøves ut 
en tid fremover.  
I nye møter med PP-tjenesten vurderer vi effekten av tiltakene og vurderer deretter om 
barnet skal henvises til PP-tjenesten for en grundig utredning. 
 
PP-tjenesten er en kommunal, rådgivende og sakkyndig hjelpeinstans, som er hjemlet i 
opplæringslovens §5-6. Tjenesten er gratis og skal bidra til at både barn, unge og voksne 
med særskilte behov sikres gode vilkår for læring og utvikling. PPT vurderer 
rettighetene til den enkelte, utreder behov for spesialpedagogisk oppfølging, utarbeider 
sakkyndig vurdering og bistår også barnehager og skoler med kompetanseheving og 
organisasjonsutvikling. 
 
 
 
Hva skjer dersom PP-tjenesten ikke anbefaler henvisning, men vi likevel er 
bekymret? 
Skolen kan ikke henvise en elev til PP-tjenesten uten å ha prøvd ut tiltak, målt effekten 
av tiltakene og fått en anbefaling fra PP-tjenesten om å henvise.  
 
Foresatte har da likevel mulighet til å melde sin bekymring rundt elevens opplæring 
direkte til PP-tjenesten som privatperson.  

 

 

  
 

 

http://lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#5-6
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Eksterne samarbeidspartnere 
Barnevern: 
Barnevernet er en viktig og god samarbeidspartner for oss. Barnevernets hovedoppgave 
er å støtte og hjelpe barn og unge som har det vanskelig.  
Alle ansatte i skolen har en selvstendig meldeplikt opp til rektor dersom det er barn de 
er bekymret for. Rektor skriver da bekymringsmelding til barnevernstjenesten og har 
ansvaret for at foresatte blir informert om dette. 
Dersom dere som foreldre er bekymret for et barns omsorg kan dere kontakte 

barnevernet i Ullensaker via brev eller telefon.  
Barne- og ungdomspsykiatri, BUP 
BUP Øvre Romerike foretar undersøkelse, gir råd og behandlingstilbud til barn/ungdom 
(0 til og med 17 år) med psykiske vansker og til deres familier. 
For å kunne få behandling hos BUP Øvre Romerike må foresatte sende en henvisning via 
barnets fastlege. Skolen bistår om nødvendig med dokumentasjon som kan legges ved 
fastlegens henvisning til BUP 
 
Forebyggende avdeling for barn og unge, FABU: 
- FABU er et lavterskeltilbud for barn og unge og deres familier.  
- Skal bidra til å skape aktiviteter og tiltak som fremmer positiv utvikling 
- Kan drive familierettet arbeid med samtaler, råd og veiledning.  
- Foresatte, ofte i samarbeid med skolen, er de som henviser til FABU. 

Fonbekk gård 
- Fonbekk er en alternativ opplæringsarena som Algarheim skole kjøper tjenester fra en 
gang i uken 
- Tiltaket er todelt: Halve året har vi klassevise undervisningsopplegg med 
utgangspunktet i dyreliv og gårdsstell, og noen uker høst/vår får noen elever tilbud om 
et spesielt tilrettelagt opplegg på Fonbekk gård. 
- alle elever som deltar på dette skal ha egne opplæringsmål for perioden. Ansvaret for 
dette ligger hos kontaktlærer 
- Skolens ressursteam i samarbeid med foresatte avgjør om eleven skal delta på tilbudet. 

 

 

 

 
Helsesøster 
Helsesøster er på skolen to ganger i uken. Hun kan, foruten de oppgavene som ligger i 
skolehelsetjenesten, tilby støttesamtaler til elever ved behov.  
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FORESATTES ROLLE I OPPLÆRINGEN 

Vi er glade for at vi har en så positiv og støttende foreldregruppe på Algarheim skole. 
Dere bidrar virkelig til elevenes læringsutbytte! 
 
Forskning viser: 
«Elever som får leksehjelp og støtte av foreldrene, gjør det bedre på skolen. Foreldrenes 
innsats er viktigere enn deres utdanningsnivå». 
 
Forsker Thomas Nordahl sier videre: 
«– Det betyr at barna blir pushet litt med tanke på at lekser skal gjøres, og at man 
uttrykker en forventet arbeidsinnsats fra barna. Når det er høye forventninger til barn, 
pleier de å tilfredsstille de forventningene, sier Nordahl.» 

«– Dessuten er det snakk om den hverdagslige foreldrestøtten, nemlig at foreldrene spør 
«hvordan har det vært på skolen i dag» eller «hva har du lært i dag», for da uttrykker du 
at du synes det barna dine driver med, er viktig. Gi barna opplevelsen av at skole er 
viktig, og at det de gjør på skolen, er viktig for foreldrene.» 
 
Nettvett 
Fra mobiltelefoner, Ipad og datamaskiner har våre elever enkel tilgang til en hel verden 
av informasjon.  
Livet på nett er en viktig del av hverdagen til barn og unge. Nettet kan gi både 
underholdning, sosial kontakt og nyttig informasjon både hjemme og på skolen. Likevel 
trenger barna grenser når det gjelder nettbruk. Skolen og foreldrene må sammen skape 
felles trygge rammer for barna. 
 

Dere foreldre er de som kanskje har best mulighet for å påvirke barns nettvaner. 
Erfaringer viser at det er viktig at foreldrene bryr seg, uavhengig av deres tekniske 
kunnskap om nettbruk. Spør gjerne barna hvordan dagen har vært i sosiale medier, ikke 
bare på skolen. 
 

 
Vi gleder oss til å samarbeide videre med dere kommende skoleår! 
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Forventninger til foresatte 
På Algarheim er vi opptatt av å ha høye forventninger til våre kollegaer, ledelse, elever 
og foresatte. Sammen gjør vi hverandre gode! 
 
Vi forventer at foresatte: 
- snakker positivt om skolen og fag 
- roser og oppmuntrer elevene 
- sørger for at barnet har fått nok søvn 
- sørger for at barnet har spist frokost og har med sunn matpakke til skolen 
- leser og setter seg inn i innholdet på ukeplanen 
- følger opp og viser interesse for skolearbeidet og leksene 
- leverer svarslipper innen frister 
- daglig snakker med barnet om hvordan skoledagen har vært 
- jevnlig snakker med barnet om nettvett og sosiale medier 
- forholder seg til aldersgrenser på spill på pc/Ipad 
- forholder seg til Ullensakerskolens permisjonsreglement og ikke tar ferie utenom de 
fridagene som er beskrevet i skoleruta. Dette handler om holdninger til skolen. 
- tar kontakt med skolen dersom dere har spørsmål 
 

 



 

14 

 
14 

Permisjon fra opplæringen i Ullensakerskolen 

Regler for elevpermisjon på inntil tre dager i Ullensakerskolen: 
- Det skal ikke innvilges permisjon til ferie  
- Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen. 
- Det kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilges permisjon til deltakelse i 
spesielle arrangementer og markeringer, som f.eks:  
Familiebegivenheter 
Idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne etter dokumentasjon 
Organisasjonsarbeid og politisk arbeid etter dokumentasjon 
Tradisjonsrike arrangementer i Ullensakerskolen etter dokumentasjon 

Permisjonssøknader skal behandles individuelt. Forsvarlighetsvurdering av elevens innsats 
og prestasjoner skal vektlegges. Ikke godkjent fravær blir registrert som udokumentert 

 
Regler for elevpermisjon utover tre dager i Ullensakerskolen: 

Søknader om permisjon fra rett og plikt til opplæring i grunnskolen for å reise på ferie, 
innvilges ikke.  

- Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for 
eksempel dødsfall eller begravelse 
- Når eleven er tatt ut til å delta på idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på 
nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamling 
eller lignende.  
 

Søknad om skolefri søkes via elektronisk skjema som ligger på Algarheims hjemmeside 

Sykdomsfravær 
Alt av dagsfravær skal meldes på vår elektroniske kommunikasjonstjeneste 
Transponder (eks: sykdom, tannlegebesøk, legetime): 
Fravær meldes til skolen innen 0815 på morgenen på sms til 59 44 01 12. 
Eksempel: «Tuva i 5A er syk i dag. Hilsen Stein» 
 
 

Jo mer tid på skolen, jo mer tid til læring! 
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Transport til og fra skolen 
Vi oppfordrer så mange som mulig til å gå eller sykle til skolen. Frisk luft og litt mosjon 
er en god start på dagen, samtidig som det gjør trafikkavviklingen på skolen langt 
tryggere. Det er etablert gågruppe til skolen. Denne gågruppen går sammen fra Gystad 
vel 0745 hver morgen. Dette er sosialt og hyggelig – bli gjerne med på en spasertur 
sammen med elevene våre! 

 

Skoleskyss 

Hvem har rett til gratis skoleskyss? 

• Eleven går i 1.klasse og har minst 2 km skolevei 

• Eleven går i 2-10.klasse og har minst 4 km skolevei 

Fri skyss kan også innvilges ut fra: 

• Medisinsk behov- legeattest må leveres 

• Særlig farlig eller vanskelig skolevei 

- Fylkesveg 458 Kisavegen: Fra krysset Stokstadvegen til Algarheim skole 

- Fylkesveg 458 Åsvegen 

- Fylkesveg 174 Algarheimsvegen: Fra krysset ved Grotten/Onsrud til 

Fonbekkrysset 

               Følgende strekning vurderes som særlig trafikkfarlig for elever fra 1.-4.trinn 

- Kommunal veg: Jødalsvegen mot Gudmundsrudteiet 

- Fylkesveg 458 Ekornrudvegen: Fra krysset Rismovegen til Åsvegen –vinterskyss 

 Delt bosted- særavtale må foreligge før det søkes. Fordeling godkjennes ved 

50/50 eller 60/40 deling. 
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IKT 
Alle våre elever har en egen FEIDE-bruker. FEIDE står for felles elektronisk identitet, 
noe som betyr at elevene slipper å ha så mange ulike passord å forholde seg til. Som 
FEIDE-bruker har elevene tilgang til blant annet: 
 
www.lokus.no – mange fine øvingsoppgaver i norsk, matematikk og engelsk 

 
 
 
 

 

 
www.gyldendal.no – her er blant annet øvingsoppgaver til vårt nye læreverk i norsk; 
SALTO 

 

www.salaby.no – alle fag samlet på ett sted 

 

 

Matemagisk har fantastiske 
apper til Ipad - last de gjerne 
ned. De er til og med gratis 

Dersom eleven trenger nytt FEIDE-passord 
så kan dere sende en mail til 
lisbeth.lie@ullensaker.kommune.no eller 
stein.malerstuen@ullensaker.kommune.no 

 

http://www.lokus.no/
http://www.gyldendal.no/
http://www.salaby.no/
mailto:lisbeth.lie@ullensaker.kommune.no
mailto:stein.malerstuen@ullensaker.kommune.no
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Informasjon, bilder fra skolehverdagen og diverse dokumenter finner 
du også på disse stedene: 
 
Vår hjemmeside:  
www.ullensaker.kommune.no – velg Ullensakerskolen og Algarheim skole 

 
 

Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
It’s learning – vår digitale læringsplattform 

 

 

 

http://www.ullensaker.kommune.no/
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Algarheim skole – vi gjør hverandre gode 


