
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Telefonnummer:       E-post:    
Sentralbord             70 16 38 80  asebs@alesund.kommune.no 
Rektor Vigdis Rønning            70 16 38 81  vigdis.ronning@alesund.kommune.no 
Assisterende rektor Jens Oscar Vinje  70 16 38 82            jens.oscar.vinje@alesund.kommune.no  
SFO-leder Solfrid Marie Farstad          70 16 38 71          solfrid.marie.farstad@alesund.kommune.no  
Avdelingsleder Ragnhild Rolland         958 06 284          ragnhild.akslen.rolland@alesund.kommune.no  
Avdelingsleder Trine Langeland          932 13 892  trine.margrethe.sletta.langeland@alesund.kommune.no 
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Litt praktisk informasjon ved skolestart: 

 Alle elevene tar med innesko så raskt som mulig (slippers, tøfler eller 
lettere sko). Merk inneskoene med elevens navn, og husk at det bør 
være lett å ta på og av seg skoene!  

 Husk også å merke klær med navn!  

 Leksehjelp er for 4. – 7. trinn og starter i uke 35. Informasjon og 
påmelding blir delt ut første skoledag. 

 
 
LEKSEHJELP FOR 4. – 7. TRINN 

Mandag ca kl 13.15 -14.30,  torsdag ca kl 13.30- 14.15 (litt ulik tid for de ulike trinn – se eget 

infoskriv). 

Vi kan ta inn nye elever etter høstferie, juleferie eller vinterferie, og det går an å slutte etter 

de samme feriene. Avmelding av leksehjelp skjer skriftlig til skolen. 

 

Det går an å delta på én av dagene. 

 

HELSESØSTER 
Vi har helsesykepleier på skolen hver skoledag.  
Hege Kvamme Alvestad - ansvar for 1.-3.trinn,  tlf: 48 13 69 44 

Elisabet Vollset Lien – ansvar for 4.-7.trinn, på skolen, tlf.: 90 67 59 98 

Moa Helsestasjon : 70 16 45 40 

 
 

SFO 

SFO-leder Solfrid Marie Farstad tlf 70 16 38 70 / 48 17 61 52.  

Baseleder 1. klasse Ann Mari Lyshagen Ekroll. 

Baseleder store-SFO Møyfrid Sørheim. 

 
 
 
 
 
 
 



 

HVILKE TRINN HAR ANSVAR FOR ULIKE ARRANGEMENT? 
Foreldre 1. trinn – dugnad i begynnelsen av mai. Rektor kaller inn. 

Foreldre 3. trinn – 17. mai (underholdning og leker). Rektor kaller inn klassekontaktene i 

mars / april. Klassekontaktene organiserer og delegerer. 

Foreldre 5. trinn – St Hans på Geileberget. Rektor kaller inn klassekontakter i mai. 

Klassekontaktene organiserer og delegerer. Inntektene går til klassenes leirskoleopphold 

(da slipper foreldrene å betale egenandel for leirskole i 7. klasse). 

Elever og noen foreldre 7. trinn – TV-aksjonen i oktober. Rektor organiserer og sender ut. 

Foreldre bør være med på enkelte roder. 

 
 

PARKERING 

Det er lov å parkere på anvist plass i 15 minutter. Vi har få parkeringsplasser, og derfor må 

foreldre som skal levere barna på SFO, parkere på korttidsplassene langs skolebyggets 

vestside.  

Parkeringsplassen merket som handicap-P er forbeholdt de som har behov for denne 

plassen. Det er satt opp ekstra skilt ang parkering, og Ålesund parkering kontrollerer 

området med jevne mellomrom. Foreldre som skal på skolen på møte i ordinær åpningstid, 

går inn på kontoret og henter parkeringskort som dokumenterer at bilen har tillatelse til å stå 

parkert på skolens P-plasser. 

 

LUS 

DET ER VIKTIG AT ALLE FORELDRE SJEKKER GRUNDIG! ALLE BARN KAN FÅ 
HODELUS! SKOLEN FÅR OFTE GJENTAKENDE BESKJED OM HODELUS PÅ 
ENKELTE TRINN, OG DA SKYLDES DET OFTE AT IKKE ALLE HAR FULGT 
INSTRUKSEN.  
PÅVISING: 
Kamming av vått hår har vist seg å være den mest effektive måten til å påvise hodelus. Det 
er viktig å bruke finkam, sterkt lys, forstørrelsesglass og håndkle over skuldrene. Se etter 
lus og egg både på kammen og på håndkledet. 
BEKJEMPELSE AV HODELUS: 
I de siste årene har Folkehelsa fått et økende antall henvendelser om at midlene mot 
hodelus ikke lenger har fullgod effekt, dette tyder på utbredt resistens hos hodelus.  
Ta kontakt med apotek / helsesykepleier så får dere oppdatert informasjon. 

 

 

 

 

 



ÅSE SKOLE FAU  
 

 

ANBEFALINGER FOR GODT SKOLEMILJØ 
 

 

SOSIALE MEDIER VENNER   TRAFIKK 
 

 

SOSIALE MEDIER 

Mye av mobbingen og utestengelsen som foregår på skolene skjer nå 
gjennom sosiale medier og 
spill med chat-funksjoner. 
Barn kan også bli utsatt for 
overgrep gjennom slike 
tjenester da de bli synlige 
og tilgjengelige. 

MOBILTELEFON 

 La barna gjennomføre mobillappen.no for å få grunnleggende kompetanse og 
forståelse for mobiltelefonbruk  
 

ALDERSGRENSER 

 Følg aldersgrenser for sosiale medier, apper og spill 

KONTROLL 

 Legg inn sperrer som lar deg sette aldersbegrensninger, tidsbegrensninger mv. 

 Ingen felles spilling etter kl.21 på skoledager 

KLASSEGRUPPER 

 Dersom foreldrene oppretter klassegruppe – sørg for at alle er med. Inkluder på 
annet vis de som ikke deltar i gruppen.  

 Gruppene er «hemmelig» og «privat». 

 Elevstyrte klassesider opprettes gjennom gruppesms  

 Ettersom aldersgrensen er 13 år, etableres  klassesider gjennom eks. snapchat 
ikke før siste semester i 7. klasse. 

 



NETTMOBBING 
Mobbing på nett kan være straffbart. Man skal ikke spre ytringer, hatefulle meldinger eller 
bilder/video som virker krenkende. 
BILDEDELING 
Det er ikke lov å offentliggjøre et bilde eller en film av andre uten samtykke. Dersom 
avbildede person er 15 år eller yngre må vedkommendes foreldre også gi samtykke til 
offentliggjøring. Bilder av forsamlinger og/eller hendelser som har aktuell og /eller allmenn 
interesse, kan det offentliggjøres uten samtykke. 

 
 

Aldersgrense 13 ÅR Snapchat, Instagram , Facebook, Youtube, Tik-Tok, KIK 

 
 
VENNER 
Alle barn har behov for å føle at de hører til og vennskap gir barn god 
psykisk helse, selvtillit og trygghet. Barn må lære å ta vare på hverandre og 
inkludere hverandre i lek. En av de vanligste formene for mobbing er å 
holde noen utenfor.  

FAU OPPFORDRER TIL: 
BURSDAGER 
Bursdager er en viktig hendelse for barn. Det 
kan være sårt å ikke være invitert eller at andre 
ikke møter opp til egen bursdagsfeiring. Det er 
derfor viktig at bursdager blir prioritert. 

 Fra 1-7. klasse inviteres alle jentene, alle 
guttene eller hele klassen 

 Dersom man inviterer fra andre klasser 
gis invitasjonen utenom skolen 

 Maksbeløp for gaver er 100 kroner 

VENNEGRUPPE 

 Vennegruppe gjennomføres i 1-2 
klasse 

 

 

HALLOWEEN 
Halloween er en av de dagene der barn kan falle utenfor fellesskapet.  

 Arranger felles fest for alle elevene. Skolen låner ut klasserom forutsatt at hele 
klassen er invitert.  

 Ved private selskap – pass på at deler av en gruppe ikke er utelatt og ha kontroll med 
invitasjonen. Støtt opp om felles klassearrangement dersom det blir arrangert.  

 Bruk klassens facebookside for åpen invitasjon til å gå sammen 
 
ANDRE KJEKKE AKTIVITETER 
Det er fint å invitere venner med på turer, kino, svømmehall og pysjamasparty. Det er ikke 
alltid man kan invitere med hele klassen eller alle jentene eller guttene.  

 Foreldrene kontrollerer invitasjoner – pass på at barna ikke får mulighet til å sile ut 
enkeltpersoner 

 Pass på at de som blir invitert er en gruppe. Å utelate deler av en gruppe er ikke greit 

 To til tre barn i tillegg til ditt eget er greit, hvis det er flere inviteres hele gruppen.  
 



 
 

TRAFIKK 
Trafikksikkerhet for barn og ungdom er de voksnes ansvar og omfatter fysiske 
tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkopplæring. Vi 
ønsker at barna på Åse skole skal være trygge i trafikken.  
FREMKOMSTMIDDEL 
• 3. klassinger kan sparkesykle til 
skolen 
• 5. klassinger kan sykle til skolen 
• Alle bruker hjelm 
El-sparkesykler er ikke tillatt. 

 

REFLEKSTELLING 
De fleste ulykkene fotgjengere utsettes for skjer i 
byene og som oftest når folk skal krysse gaten. Uten 
refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold. 
Bilføreren har da 2 sekunder på å reagere. På Åse 
skole har vi reflekstelling blant elevene hvert år. Beste 
klasse premieres, og en av elevene i hver klasse som 
har hatt på refleks hver dag, blir trukket ut til en liten 
individuell premie. 

 Alle elever på 1.-4.trinn oppfordres til å bruke 
refleksvest eller «dinglerefleks» i 
vinterhalvåret. I tillegg bør det være refleks på 
sekken 

 Alle elever 5-7 klasse bruker refleks som er 
godt synlig fra alle kanter.  

 For at refleksen skal telle, må elevene ha én 
refleks i tillegg/vest i tillegg til de som sitter fast 
på klær eller sekk.  

HJERTESONE  

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. FAU premierer 

klassene som har høyest prosentandel barn som går til skolen. Barn som kjøres, slippes av 

på bestemte stopp- og hentesteder utenfor hjertesonen. Slippes du av på et designert 

droppsted, regnes det som at du går til skolen.  

 

FAU anbefaler at alle i størst mulig grad går, sparkesykler eller sykler til skolen. For de minste 

anbefaler vi at man oppretter gågrupper eller kjøregrupper.  Må ditt barn bli kjørt til skolen 

gjelder følgende som retningslinje:  

 Envegskjøring ved ankomst fra Geilebergvegen via Åsehagen, opp til skolen og 
tilbake via Åsegjerdet (se kart) 

 Droppunkter ved skolen er i  Gartnerivegen, Geilebergvn, Åsetorget, samt 
busstoppene ovenfor skolen 

 

 
 
 



 

 
Månad Skoledagar Skolestart og skoleslutt 

August 7 Første skoledag for elevane: måndag 23. august 2021. 

September 22 

 

Oktober 16 Haustferie veke 41: f.o.m. måndag 11. t.o.m. fredag 15. okt 2021. 

November 22 

 

Desember 15 Siste skoledag før jul: fredag 21. desember 2021. 

Januar 20 Første skoledag etter jul: Tirsdag 4. januar 2022. 

Februar 15 Vinterferie veke 8: f.o.m. måndag 21. t.o.m. fredag 25. feb. 2022. 

Mars 23 

 

April 15 

Påskeferie: f.o.m. måndag 11. april t.o.m. måndag 18. april 2022. 

Første skoledag etter påske: tirsdag 19. april 2022. 

Mai 19 Fridag for elevane: fredag 27. mai 2022. 

Juni 16 

2. pinsedag måndag 6. juni 2022. 

Siste skoledag for elevane: torsdag 23. juni 2022. 

Sum 190 

 

 

  

 

 

SKOLERUTE FOR 2021 - 2022 

 

 

  



 

 

KONTAKTLÆRERE SKOLEÅRET 2021-22: 
 

 

Kontaktlærere A: 

 

Kontaktlærere B: 

 

Kontaktlærere C: 

 

Timelærere / 

assistenter: 

1A 

Tone Birgitte 

Klokk 

Rom: U1 

1B 

Jannicke W Vestre 

 

Rom: U2 

 Marianne Ottervik 

Natalia Kolinska 

Kari Mette 

Aasestrand 

Ine Larsen 

2A 

Kristina Nøstdahl 

Haugsbø 

 

Rom: U3 

2B 

Martine Gøncz 

 

 

Rom: 7 

 Mali Aasestrand 

Janne Westgård 

3A 

Gry Bøstrand 

 

Rom: 6 

3B 

Karoline Grimstad 

 

Rom: 5 

 

 

Espen 

4A  

Trude Løvoll 

Ødegaard 

 

Rom: 1 

4B  

Vegard Bardalen 

 

 

Rom: 2 

4C 

Nadia H. 

Lundberg 

 

Rom: Musikkrom 

Wenche Johs-

Larsen 

Oliwia Oliwa 

Jo Are Samuelsen 

5A 

Anita Hauge 

Håkonsen 

 

Rom: 3 

5B 

Tina Bakke Elde 

 

 

Rom: 4 

5C 

Arne Forgard 

 

 

Rom: 12 

Stian Ruud 

Ainars Kupsis 

Tina Moltubakk 

6A  

Øyvind Øvrebust 

 

Rom: 11 

6B 

Ottar Floen 

 

Rom: 13 

6C Roy Egil 

Solevåg 

 

Rom: 10 

Ingunn Valland 

7A  

Karianne 

Sørensen / Robin 

Rye-Wollstad 

 

Rom: 15 

7B  

Siv Hånes Akslen 

 

 

Rom: 14 

 Stian Ruud 

Heidi Westgård 

 

 


