
Velkommen til besøksdag på Sky skole
”En inkluderende skole der alle opplever mestring og glede”



Sky skole
http://www.sky.larvikgs.no

• Sekretær: Ricke Heiberg

•Rektor: Jo Arne Ellingsen

•Teamleder 1.-4: Sissel Hansen

•Teamleder 5.-7: Rita Thoresen Wallin

• SFO-leder: Monica Engene

•Helsesøster: Silje Bondevik Torvik

• FAU-leder: Ingvild Nyquist Borgeraas

http://www.sky.larvikgs.no/


Skolemelk

www.skolelyst.no



Skolefrukt

https://skolefruktsys.no





Kort om skyss

• Skoleskyss for ett barn ett år koster ca 7000,- 

•Avstand til skolen regnes i gangvei og ikke kjørevei

•Har eleven full SFO har han/hun ikke krav på skyss

• Skyss ved skade; kontakt oss! – egne legemeldinger 

•2hjemsbarn; regelmessighet for skyss

•Mistet busskort faktureres foresatte med 100,- 

•Parkering; på parkeringsplass og ikke Taxiplass/ av-og-påstigning eller 
langs veien. Hjelp oss å skape en trygg vei hjem for elevene







Visma Flyt Skole
Hva kan jeg se om mitt/mine barn i VFS?

❖ Fravær – både se og registrere 

❖ Timeplan

❖ Alle søknader, brev, dokumenter og meldinger 
(det er her dere søker om  permisjon) 

❖ SFO informasjon om fakturering 

❖ Informasjon om alle foresatte knyttet til mine barn

❖ Informasjon om grupper og lærere

❖ Karakterer (når elelven kommer til ungdomsskolen)



Hvordan logge inn?

❖ For dagsfravær ved sykdom; registrer det selv på appen

❖ For beskjeder til lærer; melding via appen

❖ Ring oss gjerne om du lurer på noe! ☺

Hvordan kontakte skolen? 

❖ https://skole.visma.com/larvik

❖ For app; Google Play eller iTunes for apple; Min Skole Visma.

❖ https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/larvikskolen/min-skole-app

https://skole.visma.com/larvik
https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/larvikskolen/min-skole-app/




Alle foresatte med elever som ligger inne på 0. trinn dette skoleåret kan registrere samtykke allerede nå, dette gjøres ved å 
klikke på knappen «Samtykker»

∙ Du vil da få opp bildet under, ved å klikke på blå info kommer hele teksten opp



∙ Når du klikker på «Rediger» til høyre for hvert spørsmål kan du svare Ja eller Nei + Lagre

 
❖ Hvis du ønsker å redigere informasjon som allerede er registrert kan du velge «Rediger» Dette kan du når som helst 

endre 
❖ Ved å trykke på ‘i’ får man mer informasjon om punktet 
❖ OBS; FOresatte MÅ registrere samtykker, det holder ikke la være og tenke at det er et nei 



❖ Visma Flyt henter adresseinformasjonen direkte fra 
Folkeregisteret med jevne mellomrom. Meld gjerne om 
dere endrer adresse innad i kommunen

❖ Foresatte er til en hver tid ansvarlig for å oppdatere 
kontaktinformasjon i form av telefonnummer og epost. 



Sky SFO

SFO starter opp mandag 3. august.
 

Vi starter opp med 98 barn 
(31 førsteklassinger). 



✔ Morgen-SFO er fra kl. 07:30 til kl. 08:10 (vi går da over i skolegården). 
- Utvidet åpningstid.

✔ SFO åpner igjen etter skoleslutt.
✔ Overgangen fra skole til SFO-huset 

• Alle lærerne får liste over dager barna skal på SFO.
• En fra SFO møter barna i skolegården, går gjennom SFO-listen med førsteklasselærerne (beskjeder utenom 

faste avtaler blir gitt).
• En fra SFO står ved veien.
• En fra SFO er i SFO-huset.

✔ Mat, lek og aktiviteter.
✔  SFO stenger dørene kl. 16:30.

Dagsrytmen på SFO



Husk alltid å sjekke hjemmesiden. 
https://sky.larvik.kommune.no/sfo/
Her ligger all informasjon
 
✔ Månedsplaner (tema, prosjekter, mat, faste aktivitetsgrupper). 
✔ Planleggingsdager.
✔ Påmelding til ferier (påmelding i august før skolestart - frist 05.06.20.).
✔ Endringer i regi av Larvik kommune, som foreldrebetaling,  vedtekter og 

lignende.

Hjemmesiden

https://sky.larvik.kommune.no/sfo/


✔ Foresatte følger barnet de første dagene på SFO. Foresatte deler informasjon med 
personalet for å få til en god SFO- start. 

✔ Aktiviteter holdes til et minimum den første tiden – det å bli kjente og trygge er det 
viktigste.

Tilvenning og oppstart i august



Fra SFO
✔ Ydmykhet og respekt.
✔ Omsorg og støtte.
✔ Autoritativ voksenstil/«omsorgsfull kontroll» – god kontroll med mye varme.
✔ Relasjonsarbeid – tett på.
✔ Oppmuntre og støtte barna til positiv lek og sosialt samspill.
✔ Ta opp spørsmål/utfordringer før de blir for store.
✔ Variert innhold i henhold «Kvalitet i SFO».

Forventninger/samarbeid



Fra foresatte
✔ Gi beskjed til SFO når:

• barnet skal være med andre hjem.
• barnet blir hentet av andre.
• når det blir endringer på faste avtaler.

✔ Ha med matpakke og drikke til ett måltid (i feriene til 2 måltider). 
✔ Levere påmeldinger til ferier innen fristens utløp.
✔ Når vi har åpent i feriene skal barnet være levert innen kl. 10:00.
✔ Barnet må alltid ha ekstra skift med seg eller i kurven på SFO. 
✔ Passende tøy til aktiviteter og vær. 
✔ Husk navn på tøy og sko slik at personalet raskt kan identifisere gjenglemt tøy.
✔ Snakke positivt om skolen og SFO - ta opp spørsmål/utfordringer før de blir for store.

Forventninger/samarbeid



U.dir. har pålagt alle kommuner å arbeide med kvalitet i SFO. Rapporten «Kvalitet i SFO» 
er utarbeidet for Larvik Kommune for å kvalitetssikre tilbudet, og å få til felles utvikling 
av SFO i Larvik kommunen. Fokusområdene i «Kvalitet i SFO» er; «Gode Relasjoner», 
«Aktiv SFO» og «Bra Mat». 

Kvalitet i SFO



Alle ansatte hos oss har gjennomført kurset «Aktivitetsleder barneidrett» etter anbefaling fra rapporten. 

Retningsgivende mål for «kvalitet i SFO»:
Gjennom lek, bevegelse, idrett og friluftsliv skal SFO i Larvikskolen bidra til at barna:

✔ Utvikler sosial kompetanse og vennskap med andre barn.
✔ Utvikler fysiske ferdigheter knyttet til kondisjon, motorikk og styrke.
✔ Får prøve ut ulike aktiviteter innenfor trygge rammer.
✔ Får positive erfaringer fra lek og fysisk aktivitet i naturen til ulike årstider.
✔ Foreldre og barn skal oppleve at de ansatte har god kompetanse i å tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet for barna 

og fylle rollen som rollemodeller og igangsettere.

Aktiv SFO



Vi har:
✔ Begge basene har faste dager i gymsalen hver uke.
✔ Vi har en aktivitetsleder/igangsetter ute hver dag.
✔ Ulike fysiske aktiviteter til de ulike årstidene.

Målene vi har satt oss etter kurset «aktivitetsleder barneidrett»: 

Mål for fysisk aktivitet i SFO-hverdagen
 
✔ Voksne har ansvar for å sette i gang og være med i en aktivitet ute hver dag (eks. ballspill, hoppetau, ringleker 

m.m.).

✔ Barna er med og bestemmer dagens aktivitet 
        samtale med barna i spisetiden evnt.  forberede en aktivitet dagen før.

✔ Voksne skal være aktive ute sammen med barna. 

Aktiv SFO



Alle ansatte hos oss har gjennomført kurset «Gode Relasjoner i SFO» etter anbefaling fra 
rapporten. 

Mål: Ansatte i SFO i Larvik kommune skal være profesjonelle voksne som er gode 
rollemodeller i ord og handling. Gjennom egen væremåte bidrar de som rollemodeller for 
barns læring av sosiale ferdigheter.
✔ Alle ansatte i SFO skal ha relasjonsperspektivet som en grunnholdning i møte med barn, 

kollegaer og foreldre. 
✔ De voksne møter barna med varme, ansvarlighet og engasjement.
✔ Barn i SFO skal ha et godt psykososialt miljø.

Gode Relasjoner i SFO



Sky SFO rom for vennskap, lek, kreativitet, 
opplevelser og gode relasjoner

God sommer
Vi på SFO ser frem til å møte dere til høsten.



Info fra skoleledelsen
• Lærernorm

• Foreldreansvar og –rett

• Handlingsplan for et godt skolemiljø i Larvikskolen

• Aktivitetsplikten

• Søknad om permisjon

• Standarder på Sky (God skole)



Foreldreansvar og -rett
• I Norge er det opplæringsplikt, ikke skoleplikt
• Foreldrene er ansvarlige for opplæringen
• Dere har valgt Sky skole som sin samarbeidspartner

Foreldrene har hovedansvaret for sine egne barn, og at skolen skal hjelpe 
dem i arbeidet med oppdragelse og opplæring. Dette er den bærende idé i 
foreldreretten. Komiteen vil videre peke på at dette forplikter både 
foreldre og samfunn ved at foreldrene har et opplæringsansvar for sine 
barn og samfunnet har en forpliktelse til å gi tilbud om en tidsmessig og 
tilpasset opplæring. 

Innst. O. nr. 70 (1997-1998)
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Od
elstinget/1997-1998/Inno-199798-070/2

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/1997-1998/Inno-199798-070/2/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/1997-1998/Inno-199798-070/2/


Handlingsplan - godt skolemiljø

• Larvikskolen har nulltoleranse mot krenkende 
adferd og mobbing

• Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og 
godt skolemiljø



Krenkelser

• Mobbing

• Utestengelse

• Vold

• Rasisme

• Diskriminering

• Digital krenkelse



Søknad om permisjon

• Søknad fylles ut i Visma, når det er nødvendig

• Kalenderåret er 365 dager

• Skoleåret er 190 dager



Standarder

• Hjemmeside: http://www.sky.larvikgs.no/

• Regler

• Ordensreglement i Larvikskolen

• Standard for bruk av iPad

• Standard for friminutt

• Standarder på trinn

• Forventninger til foresatte

http://www.sky.larvikgs.no/


Oppstart
•Mandag 17. august kl. 09.00 (se info i velkomstbrev)

• Foreldremøte onsdagførste skoleuke
• Lærere, rektor og helsesøster er med

•Behov for å besøke skolen/hilse på lærer før skolestart?

•Behov for en samtale denne våren. Ring oss☺

•Vi sender dere denne presentasjonen. Husk å registrere e-post i 
Visma flyt skole


