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Rektor har ordet   
 
Velkommen til nytt skoleår! 
Vi er godt i gang, og har hatt en god oppstart. Det er spennende å begynne et nytt skoleår 
med nye bøker i basisfagene (norsk, matte og engelsk) på alle trinn. IPad skal være et 
supplement til lærebøkene. Det er mange program på iPad`en som motiverer elevene i 
læringsprosessene. 
 Vi hadde en vellykket skoletur i Hålandsheia og til Årevarden. Det er herlig å se elevene 
kose seg ute i naturen, og på tvers av klasser og alder. 
 
Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring og utvikling for den 
enkelt elev, og skal samtidig sikre elevene en skolehverdag som fremmer helse og trivsel. 
Med læringsmiljøet forstås de miljømessige faktorene i skolen som har innflytelse på 
elevenes sosiale- og faglige læring, samt elevenes generelle situasjon i skolehverdagen. 
Dette er et av de viktigste satsingsområdene vi har på skolen. Hardt arbeid over tid har gitt 
resultater, men det er til enhver tid viktig å ha fokus på.  
 

“Bedre sammen om lesing” 
For å bli en god leser sier forskere at en må lese 5000 timer. Det betyr at dersom vi på 
skolen leser 15.min hver dag og ingen ting hjemme vil det ta 21 år å bli en god leser. Leser 
derimot elevene 15. min på skolen og 15.min hjemme hver dag tar det 15 år, og leser de 
15.min på skolen og 30 min hjemme vil de være gode lesere etter 12 år. Derfor legger vi til 
rette for at elevene skal lese hjemme og på skolen fra første stund.  
 

 

 Vi gleder oss til et godt samarbeid med dere foresatte til det beste for hver enkelt elev. 
 
                                                       Godt skoleår! 
 
                                                              Anette Stray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enhetsleder: Anette Stray         anette.stray@lindesnes.kommune.no          tlf. 42674287 
Avdelingsleder: Annika Akselsen   annika.akselsen@lindesnes.kommune.no   tlf. 41755747 
Kontorsekretær: Rita Øverås          rita.overas@lindesnes.kommune.no            tlf. 38273250 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Skole-hjem samarbeid 
 
Vi som jobber på Frøysland skole er takknemlige for at vi har dere foreldre som 
støttespillere i vårt arbeid til det beste for barna. Vi trenger gode foreldre. Foreldre som 
engasjerer seg, bryr seg, følger opp og inkluderer. 
Dere som foreldre er deres barns viktigste ressurs. Med tanker, verdier og holdninger 
påvirker og former dere elevene til små borgere av samfunnet. 
 
Jevnlig kontakt med skolen 

Samarbeidet mellom hjem og skole er en viktig ressurs for å styrke utviklingen av et godt 
læringsmiljø og gode læringsresultater. Positive og engasjerte foresatte utgjør en forskjell 
for elevenes læring. Det skal være lav terskel for gjensidig kontakt! 
 
Elevsamtale 
I forkant av utviklingssamtalene gjennomfører kontaktlærer en samtale med eleven om 
faglig- og sosial utvikling.  
 
Utviklingssamtale 

To ganger i året har foresatte rett til en strukturert samtale med kontaktlærer om elevens 
faglige og sosiale utvikling. Samtalen skal klargjøre hvordan skolen og hjemmet sammen 
kan samarbeide om lærling og utvikling for eleven. Det er ønskelig at også eleven er med 
på denne samtalen 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 

Fravær 

Dersom ikke skolen har fått beskjed om fravær, og eleven ikke er kommet til skolen etter 
10.min, vil vi ta kontakt med dere for å etterlyse eleven og for å avklare hvorfor eleven ikke 
er kommet på skolen. 
Det er viktig at dere melder fra om fravær til kontaktlærer.  
I IST kan dere se fravær og merknader, se IOP, møtereferater og andre dokumenter fra 
skolen. Foresattepålogging: https://lindesnes.no.com/guardian 
NB: Sjekk at opplysningene er korrekte, legg eventuelt inn riktig e-post og telefonnummer. 
 
Mer konkret informasjon finner dere på skolens hjemmeside. 
 
 
 

https://lindesnes.no.com/guardian


 
 
 
Skolens satsingsområder 
 
Inkluderende skolemiljø 
Vi fortsetter å ha fokus på « Inkluderende skolemiljø».  
                                                     
Varsle om skolemiljøet 
Resultatene fra elevundersøkelsen viser at det er færre elever som opplever krenkelser og 
mobbing. Det er hardt arbeid over tid som gir resultatere, og vi må aldri  slippe fokus på 
det forebyggende arbeidet. 
«Skolemiljøknappen» er en digital meldefunksjon for både elever, foreldre/foresatte og alle 
som arbeider på skolen. Systemet skal gjøre det enklere å melde fra når noen opplever at 
elever ikke har det trygt og godt på skolen. 
 

 
 
Skolens aktivitesplikt:  

                                           
 
 

Trivselslederprogrammet er et tiltak for et bedre skolemiljø 
Vi fortsette med Trivselslederprgrammet. Katrine Berge er i år ansvarlig for trivselslederne 
på Frøysland skole. Trivselsledere er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere 
skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. 
 
Bedre sammen om lesing 

Bedre sammen om lesing en er felles kommunal lesplan. Planen beskriver hvordan 
skolene systematisk og positivt kan bidra til å styrke elevenes leseferdigheter, lese 
motivasjon og lesevaner gjennom skoleløpet. 
 
Digitalisering 

Våren 2022 har alle elever ved Frøysland skole fått læringsbrett. Det er er en stor satsing 
og lærere og elever evaluerer arbeidet jevnlig. Skolen har også inngått et samarbeid med 
UiA for å kombinere bruk av digitale læremidler med god klasseledelse på en best mulig 
og motiverende måte for elevene.  
Ipadene skal ikke erstatte alle lærebøker, blyanten eller den gode timen, men støtte opp 
under det faglige og pedagogiske tilbudet på skolen. 



 

 
Kartlegging 
 
Interne kartleggingsprøver 
For å sikre et godt læringsutbytte og for bedre å kunne tilpasse undervisningen til hver 
enkelt elev er det viktig med regelmessig og systematisk kartlegging av elevenes faglige 
utvikling. Målet med å kartlegge elevenes kunnskap er å oppdage i hvilken grad elevene 
har et godt læringsutbytte. Gjennom kartleggingen oppdager skolene om vi har lykkes i 
dette arbeidet. Det gir også skolen muligheter til å sette inn riktige tiltak for det enkelte 
barn så tidlig som mulig.  
  
Nasjonale kartleggingsprøver 
De nasjonale kartleggingsprøvene er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 
Målet med prøvene er å avdekke svak kompetanse i de grunnleggende ferdigheter på 
tvers av fag slik at de som trenger det, kan få ekstra oppfølging i fagene. Prøvene er et 
pedagogisk verktøy som hjelper lærere å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. I tillegg 
er det et hjelpemiddel i underveisvurderingen. 
På Frøysland skole gjennomfører vi kartleggingsprøver i leseferdighet på 1., 2. trinn og 3. 
trinn og tallforståelse og regneferdighet på 2. trinn.  
 
Nasjonale prøver 
Nasjonale prøver på 5. trinn er obligatoriske og skal gi informasjon om undervisningen på 
skolene utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i samsvar med målene i læreplanen. 
Prøvene i lesing og regning har til hensikt å kartlegge ferdighetene på tvers av fag. 
Prøvene i engelsk er knyttet til målene i engelskfaget. 
 
Foresatte som ønsker det, kan finne ytterligere informasjon på 
http://www.utdanningsdirektoratet.no. 
 
Spesialundervisning 
 
Det er et overordnet mål å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Tilpasset opplæring 
skal være den vanlige måten å møte elevenes ulike forutsetninger på. Dersom dette ikke 
er mulig innenfor ordinær undervisning, kan det være behov for spesialundervisning. I slike 
tilfeller må det foreligge sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten. 
Retten til spesialundervisning er hjemlet i § 5-1 i opplæringsloven. Der står det: «Elevar 
som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.» 
Ina Gløersen er spesialpedagogisk ansvarlig ved skolen. Hun arbeider med å kartlegge 
elevene og utfører tester av enkeltelever, ved behov. Kontakten med PPT vil gå gjennom 
henne. Hun har ansvaret for at individuelle planer blir skrevet.  
 
Skolens Oppvekstteam  
Skolens koordineringsteam består av en representant fra Pedagogisk-psykologisk 
rådgivningstjeneste (PPT), skolens egen koordinator for spesialpedagogiske tiltak Ina 
Gløersen, rektor og avdelingsleder. Ved behov deltar også helsesøster og representant fra 
Familiens hus. Oppveksteamet arbeider for å samordne ressurser og behov på best mulig 
måte, slik at den enkelte elev skal få maksimal støtte og hjelp i det daglige skolearbeidet. 
                
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/


 
 
Ordens- og trivselsregler 
 
Ordensreglement  
Lindesnes kommune har vedtatt et felles ordensreglement som gjelder for alle skolene i 
Lindesnes (Nytt revidert reglement gjeldene fra skoleåret 2021). Ordensreglementet 
gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, på skoleveien og når 
elevene har undervisning andre steder enn på skolens område. 
 
Elevrådet på Frøysland skolen har utarbeidet og vedtatt felles trivselsregler som gjelder for 
alle klassene. I hver klasse har de utarbeidet tipsplakater til hver regel. Tipsene fortelle 
hva klassen konkret skal jobbe med i forhold til de ulike reglene.  
 
Sammen for et godt skolemiljø! 
 
 
 
Trivselsregler Frøysland skole 
 

Jeg viser     for alle barn og voksne. 
1. Jeg følger beskjedene fra de voksne. 
2. Jeg sitter stille på plassen min og jobber godt i timene. 
3. Jeg rekker opp hånda og venter på tur. 
4. Jeg lytter når andre snakker. 
5. Jeg er en god venn. 
 
 
 
 
Sosiallærer 
Ton Arne Karpien Mehlum, SFO - leder er sosiallærer fra 1.- 4. trinn.  Han samarbeider tett 
med ledelsen og personalet. Sosiallæreren arbeider med enkeltsaker og med klassemiljø. 
Fokus er trivsel og forebygging av mobbing. Sosiallærer har også samtaler med elever 
som trenger ekstra oppfølging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Samarbeidspartnere 
  
Skolehelsetjenesten  

Skolehelsetjenesten arbeider forebyggende. Helsesykepleier har jevnlig kontakt med 

skolen og elevene. Helsesykepleier ved Frøysland skole er Torunn Foss Salvesen. 

Hun er her på mandag, torsdag og fredag. Kontortiden er fra kl.: 08:30 – 14:30. 

Jobbtelefonen er: 48285336 

 
HVA TILBYR HELSESYKEPEIER PÅ DE ULIKE TRINNENE? 
1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 

God 
skolestart, 
Zippys 
venner 

Tetravac-
vaksine. 
Vaksine 
mot difteri, 
stivkrampe
, kikhoste 
og polio 

Vekstmåli
ng. Høyde 
og vekt, 
evt. 
oppfølging
. 
Undervisni
ng om 
fysisk 
aktivitet og 
godt 
kosthold 

 Pubertetsu
ndervisnin
g 
 

MMR-
vaksine. 
Vaksine 
mot 
meslinger, 
kusma og 
røde 
hunder. 

HPV-
vaksine. 
Vaksine mot 
humant 
papillomavir
us. 2 doser: 
en på 
høsten og 
en på våren. 

 

 
Familiesenteret 
Skolen samarbeider også med Familiesenteret, som er tilknyttet helsestasjonen. Det er et 
ressurssenter for barn, unge og familier. Senteret gir gratis hjelp til familier som har behov 
for veiledning og støtte. Skolens kontaktperson på Familiesenteret er Anne Flaten 
Johannessen. Hun har besøkstid på skolen på torsdager fra kl.13.00 - 15.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annen informasjon 

Leksehjelp 
Leksehjelp blir i skoleåret 2022/23 gitt til elever på 5., 6. og 7.trinn. 

Leksehjelp er ikke en del av opplæringen til elevene, men den gir tilbud om hjelp til 
skolearbeidet.  

• Leksehjelp hjelper elevene til å komme i gang med leksearbeidet og utføre det. 

• Leksehjelp har ikke ansvar for retting av utført arbeid og undervisning i nye 
arbeidsmåter eller innlæring av nytt lærestoff som ikke er gjennomgått på skolen. 

• Leksehjelptilbudet omfatter ikke skyss. 
Det er foreldrenes ansvar å kontrollere at planlagte lekser er utført tilfredsstillende og til 
rett tid.  
Leksehjelp er på mandager fra kl. 13.20 - 14.00 og på onsdager fra kl. 13.20 - 14.00. 
 
Fadderordning og vennegrupper 

Fadderordningen er ment å skulle gi våre yngste elever ekstra trygghet i starten av 
skoletida. Vi har valgt å la elevene på 5. trinn være faddere og vennegrupper for elevene 
på 1. trinn. Disse gruppene vil i årene som kommer holde god kontakt med hverandre. Vi 
vet at både 5.trinn og 1.trinn gleder seg veldig til de kan bli kjent og til å være sammen.  
 
Erstatning 
Skolen har ingen forsikring som dekker tap eller skade på gjenstander som elevene frakter 
med seg til skolen (for eksempel briller, sykkel, mobiltelefon, eller annet). Dersom eleven 
selv forårsaker skade på bygning, inventar eller skolemateriell på grunn av uvøren 
oppførsel, kan eleven bli gjort økonomisk ansvarlig etter regler fastsatt av skolens 
samarbeidsutvalg.     
  
Søknad om fri 
Foreldre som ønsker å ta eleven ut av skolen utenom skolens ordinære fridager, må søke 
særskilt om dette. Dere kan sende en e-post til enhetsleder, Anette. Jeg legger den inn i 
elvenes mappe.  På bakgrunn av søknaden fatter jeg et vedtak i IST om søknaden blir 
innvilget, eller ikke I flg. Opplæringsloven § 2-11 er det ikke anledning til å gi elever 
sammenhengende fri mer enn 10 undervisningsdager. Dersom foreldre ønsker å ta et barn 
ut av skolen i en lengre periode, må barnet meldes ut av skolen for den perioden det 
gjelder. Dette skjer på eget skjema som fås ved henvendelse til skolen.  
Skolen oppfordrer foreldrene til i størst mulig grad å legge ferieturer osv. til elevenes 
ordinære skoleferier.  
 
 

Innesko  
For trivsel og for innemiljøet har skolen valgt å bruke innesko i klasserommene. Det er fint 
om eleven kan ha et par sko/tøfler/sandaler stående på skolen.  
 
 

Gjenglemt tøy  
Altfor mye fint tøy ligger på skolen uten at noen etterspør det. I hallen oppbevares det i en 
egen kasse. Alt tøy må hentes før skolen blir vasket ned i sommerferien. Ta kontakt dersom 
dere savner noe. 

 
 
 
 
 



 
 
Henting/levering ved skolen 
Vi oppfordrer foresatte til å redusere kjøring av elevene til skolen. Det er sunt for elevene å 
gå hele, eller deler av skoleveien avhengig av hvor lang avstanden er. Dersom dere kjører 
eleven til skolen, kan dere slippe de av og avtale henting i “kiss and ride” utenfor hallen. 
Der er det ikke lov til å parkere. Skal dere parkere bruker dere parkeringsplassen på 
vestsiden av skolen.  
  
Skolefritidsordningen (SFO)  
SFO er et frivillig tilbud til barn på 1. - 4. trinn. Dette skoleåret er det ca. 65 barn som 
benytter seg av SFO tilbudet. Vi tilbyr fem, fire, tre og to dagers plass. SFO har åpent om 
morgenen fra kl.06.45 og fra skoleslutt til kl. 16.30 

Hovedopptak er 1. mars. 
                              

         

Start og sluttider skoleåret 2022/23  

START- OG SLUTTIDER 1.- 3. trinn 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 09.05  x x x x x 

09.05 -  09.15 FRIMINUTT 

09.15 -10.00 x x x x x 

10.00- 10.10 FRIMINUTT 

10.10 – 10.55 x x x x xx 

10.50 – 11.10 MATPAUSE 

11.10- 11.30  STOREFRI 

11.30 – 12.15 x x x x x 

12.15- 12.25 FRIMINUTT 

12.25 – 13.10 x x x x  

13.10 – 13.20 FRIMINUTT 

13.20 – 14.05  x   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

START- OG SLUTTIDER 4. – 7. trinn 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 09.05  x x x x x 

09.05 -  09.15 FRIMINUTT 

09.15 -10.00 x x x x x 

10.00- 10.10 FRIMINUTT 

10.10 – 10.55 x x x x x 

10.50 – 11.10 MATPAUSE 

11.10- 11.30  STOREFRI 

11.30 – 12.15 x x x x x (5.-7.trinn) 

12.15- 12.25 FRIMINUTT 

12.25 – 13.10 x x x x x (5.-7.trinn) 

13.10 – 13.20 FRIMINUTT 

13.20 – 14.05  x  x x (5.-7.trinn) 



Team og kontaktlærere skoleåret 2022-2023 

 

 

Teamk
ontor 

Kontakt
lærer 

Klasse
rom  

Teamleder Lærere Fagarbeidere 

1 

1A 

ISJ 

14 

Randi K 
Frøysland 

Irene Mobekk 

Ina Gløersen 

Anette Skjelnes 

Marianne Molaug 1B 

WSV 

13 

2 

2A 

 ARA 

N1 

Sølvi Kåveland 
Maris Gyland 

Anett Aksberg 2B 

 RFR 

NG 

3 

3A 

 KBI 
24 

Kristin L Hægeland 
Lena B Bjørklund 

Linda Flataker 3B 

 MLB 

23 

4 

4A 

HAR 

N1 

Kjell Einar 
Reitan 

Sandra N 
Michaelsen 

Siv Gundersen 

Frida M Eriksen 4B 

KRE 

NG 

5 

5A 

CDA 

25 

Jan-Erik Stiland Siren Birkeland 
5B 

MØS 

26 

6 

6A 

CIS 

20 

Uwe Bongsted 

Tormod Lindland 

Ina Gløersen 

Jan-Erik Stiland 

Norman Kastrud 
6B 

HBE 

21 

7  

7A 

KBE 

16 
Uwe Bongsted 

Eva B Bjurstrøm 

Tormod Lindland 

Linda Flataker 
7B 

KFÆ 

15 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Telefonliste 2022 – 2023 
 

Navn Mobil 

Aksberg, Anett Charlen Nilsen 484 50 334 

Akselsen, Annika 417 55 747 

Albrektsen, Eivind J 900 71 227 

Arnesen, Henrik Øgaard 984 90 341 
Bakke, Maria Lohne 905 27677 

Berge, Heidi 911 22 108 

Berge, Katrine Bentsen 95861524 

Birkeland, Siren 913 05 338 
Birkenes, Kristin 474 86 535 

Bjørklund, Lena Bø 98401110 

Bjørkestøl, Eva Bjurstrøm 997 99 797 

Bongsted, Uwe 415 55 609 
Danielsen, Camilla 47356589 

Flataker, Linda 971 20 315 

Færevaag, Kari 402 19 792 

Frøysland, Randi Kleppan 916 29 926 
Gløersen, Ina 958 04 491 

Grostøl, Silje 476 45578 

Gundersen, Siv 958 03 117 

Gyland, Maris 976 08 900 
Hægeland, Kristin Louise 91882008 

Isdahl, Carsten 966 51 474 

Kastrud, Norman 918 00 484 

Kloster, Kristin 976 81602 
Kåveland, Sølvi 993 63 648 

Lindland, Tormod 909 25943 

Michaelsen, Sandra Nielsen 995 429 31 
Mobekk, Irene 410 47 037 

Molaug, Marianne 974 74 408 

Rasmussen, Ann-Kristin 917 68 038 

Reitan, Kjell Einar 413 14 821 
Sjøsand, Inger Lill Holte 970 24 968 

Stiland, Jan-Erik 938 62 122 

Stray, Anette 416 74 287 

Svennevik, Wenche 922 80 879 
Østvold, Magnus 918 246 60 

Øverås, Rita 917 00 954 

    

Helsesykepleier:   

Torunn Salvesen      915 29 203 

    

SFO:   

Mehlum, Ton Arne Karpien 481 13 557 

Lærling:    

Frida Molaug Eriksen 468 22 670 

VAKTMESTER:   

Larsen, Reidar 959 88 269 

RENHOLD:   

Kristin Theodorsen 454 29 389 

Renata Jurkowska 486 25 005 

 

 

 



 
 

Skolens rådsorganer 2022/23  

 

FAU 

Alle foreldre er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet ledes av et 

arbeidsutvalg, FAU. FAU er sammensatt av foreldrekontaktene fra hvert klassetrinn. De 

arbeider for å utvikle samarbeidet mellom skole og hjem og for å fremme fellesinteressene 

til foreldrene. FAU bidrar aktivt til et trygt og godt skolemiljø. 

FAU arrangerer spillekveld for 1.- 4. trinn:  
FAU arrangerer aktivitetskveld for 5. - 7. trinn:  
Leder: Lin Høyland Larsen 
Nestleder: Hanne Bente Mittet 
Sekretær: Stine Skagestad 

Kasserer: 
 
Samarbeidsutvalget (SU) 
Samarbeidsutvalget er sammensatt av to representanter for elevene, to for foreldrene, to 
for lærerne og en for andre tilsatte ved skolen. Rektor og inspektør er kommunens 
representanter. 
Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ som i første rekke gir råd til skolens ledelse. 
Utvalget kan selv ta opp de saker det måtte ønske. De skal arbeide for å skape god 
kontakt mellom partene i skolesamfunnet. 
Leder: Hanne Bente Mittet 
Sekretær: Annika Akselsen 
 
 
Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og 
foreldrene tilsammen har flertall. Utvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene 
og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. I saker om gjelder 
skolemiljøet, har skolemiljøutvalget rett til å uttale seg.  
 
Frøysland skole har valgt at samarbeidsutvalget skal fungere som skolemiljøutvalg, men 
slik at brukerne får flertall.  
Sekretær: Anette Stray 
  
Klasseråd og elevråd 
Alle elevene er medlemmer av den enkelte klasses klasseråd. Hver klasse velger en leder 
og en nestleder. Leder for hvert av klasserådene møter i skolens elevråd. 
Elevrådet består av en elev fra hver klasse. Elevene kan gjennom sin 

klasserådsrepresentant fremme forslag til elevrådet. Elevrådet arbeider for saker som 

opptar elevene. Elevrådets kontaktperson er Henrik Arnesen. 

 

 

Leder for elevrådet skoleåret 2022/23: Matheo Eriksen Moland, 6b 

Nestleder for elevrådet skoleåret 2022/23: Lotta Akselsen, 3b  

Begge disse sitter også i skolens samarbeidsorgan, SU. 

 

BU representanter 

Sokrates Vasby i 7b og Tilia Madelen Fidje Lorenz i 7a er skolens representanter i Barne- 
og Ungdomsrådet. 
 
 
 

 



 

 
Foreldrekontakter 22/23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl foreldrekontakt mobil Adresse/epost 

1a Mikael Waren 91906970 mike@skapfhs.no 

1a Hege Dalene 47668905 dalenehege@gmail.com 

1b Marita Helen Bjørheim 47665975 Marita5158@hotmail.com 

1b Linn Høyland Larsen 95070738 linnhoylandlarsen@outlook.com 

2a Tom Runar Abrahamsen 48021571 Tomrunar88@hotmail.com 

2a -   

2b Kristina Knaben Hennestad 99318099 Kristina.knaben.hennestad@lindesnes.kommune.no 

2b Magdalene Helland Nilsen 41693291 magdalenehelland@gmail.com 

3a Morten Lorenz  morten_lorenz@hotmail.com 

3a Cecilie Svendsen 95734181 Cecilie-Svendsen1-@live.no 

3b Åse Stokke 93202865 aa-stokk@hotmail.com 

3b Nina Brådland Vatne 91879786 braadbabe@hotmail.com 

4a Camilla Fardal Dahl  97595233 Jandahl1@hotmail.com 

4a Hanne Bente Mittet 95923250 hannebente@hotmail.com 

4b Kjersti Thomassen 41213151 Kjersti.thomassen@gmail.com 

4b Ellen Margrethe Johnsen 97637118 Ellen.johnsen@kristiansand.kommune.no 

5a Christian Låtveit 47632558 Christian.laatveit@gmail.com 

5a Kristin Vold Kelly 48198228 Kristin.vold@gmail.com 

5b Anna Charlotte Salvesen 46641061 Ansa31@outlook.com 

5b Andrea Nathalia P. Øislebø 47836820 andreaoislebo@hotmail.com 

6a Anne Grethe Krogstad 94834252 annegrethekrogstad@gmail.com 

6a Nina Hærås 99259347 ninaher@live.no 

6b Richard Siebert 95215747 Richard.siebert76@gmail.com 

6b Linda Marie Langfjord 90879606 linda-marie.svendsen@hotmail.com 

7a Claudia Andrea Alvear 41657213 clau_andrea76@hotmail.com 

7a Carina Støen 95855050 carina_stoen@hotmail.com 

7b Anne Grete Tobiassen 97780247 Annegrete.tobiassen@gmail.com 

7b Annika Jåbæk Sandal 95994517 Annikasandal@gmail.com 

mailto:morten_lorenz@hotmail.com
mailto:Cecilie-Svendsen1-@live.no
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 Kl FAU /vara mobil epost 

 1a Vara: Mikael Waren 91906970 mike@skapfhs.no 

 1a 

 1b FAU leder: Linn Høyland Larsen 95070738 linnhoylandlarsen@outlook.com 

 1b 

 2a Vara: Heidi Hjelmen Kvande 95146732 hhkvande@yahoo.no 

 2a 

 2b FAU: Marlen Dahl 40067234 Marlen_meij@hotmail.com 

 2b 

 3a FAU sekretær: Stine Skagestad 99235515 stine@eydecluster.com 

 3a 

 3b Vara: Nina Brådland Vatne 91879786 braadbabe@hotmail.com 

 3b 

 4a FAU Nestleder: Hanne Bente 
Mittet: 

95923250 hannebente@hotmail.com 

 4a 

 4b Vara: Ellen Margrethe Johnsen 97637118 Ellen.johnsen@kristiansand.kom
mune.no  4b 

 5a    

 5a 

 5b FAU: Erik Frank Aversano 91512185 Erik.aversano@gmail.com 

 5b 

 6a FAU: Frida Vigeland 45122376 Frida.vigeland@netped.no 

 6a 

 6b Vara: Hanne Birkeland 97114667 Hanne.birkeland@hotmail.com 

 6b 

 7a FAU: Carina Støen 95855050 Carina_stoen@hotmail.com 

 7a 

 7b    

 7b 

  SFO representant i FAU: Silje Hasund-Bentsen (1.trinn) 
97564062; Silje_hasund@hotmail.com 



 

 

 

SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2022 – 2023 
 

 

HØSTEN 2022 

Måned Merknad Skoledager 

August Skolestart torsdag 18.august 10 

Septembe
r 

  22 

Oktober Høstferie uke 40.  
Fri fredag 21. oktober (Sørlandsk lærerstevne) 

15 

  

November   22 

Desember Siste skoledag før jul, tirsdag 20. desember 14 

  Skoledager høsten 2022 83 

  
VÅREN 2023 

Måned Merknad Skoledager 

Januar Skolestart tirsdag 3. januar 21 

Februar Vinterferie uke 8 15 

Mars  23 

April Påskeferie mandag 3. april tom. tirsdag 11. april 13 

Mai Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 18.mai (Kr. 
himmelfart), fredag 19. mai (inneklemt dag), mandag 29. mai   
(andre pinsedag) 

18 

Juni Siste skoledag fredag 23. juni 17 

  Skoledager våren 2023 107 

  

Sum skoledager skoleåret 2022- 2023 190 

  

Planleggingsdager for skolene: 

• 15., 16., og 17. august  

• 21. oktober 

• 2. januar 

• 11. april 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                          FRØYSLAND SKOLES RESPEKT SANG 

Mel. Friends theme 
 

Rett under Kongefjellet ligger skolen vår, 
her er vi mange barn som gode dager får. 

Med lek og latter, lærdom, disiplin, 
så kan hver enkelt av oss rope høyt at: skolen er min! 

 
           ref: 
Frøysland skole, JA 
hvor vi lærer og ler. 
Frøysland skole, JA 
med RESPEKT står vi her.  
Frøysland skole, JA 
skolen vår den er braaaa! 
 

Vi er en stor gjeng som på Frøysland skole går, 
vi trives godt og gode venner her vi får. 
Vis du RESPEKT og omsorg på din vei, 

så får du tillit, ærlighet og stor RESPEKT, igjen i fra meg. 
 

ref: 
 
 

Vi vil stå på hver dag med samarbeid og mot, 
ved hjelpsomhet og ærlighet slår omsorg rot. 

De frø vi sår i dag i hver og en, 
de vil en dag slå knopp, å bli en blomst, så vakker og pen! 

 
ref: 

 
 
 

                                          
 
 
 
  

 


