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Viggja oppvekstsenter 

 
 

 
Organisering av skoleuka 2019/20 

Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1. 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 08.15 – 12.15 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 

2. 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 

3. 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 

4. 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 08.15 – 13.00 

5. 08.15 – 14.00 08.15 – 13.00 08.15 – 14.00 08.15 – 14.00 08.15 – 13.00 

6. 08.15 – 14.00 08.15 – 13.00 08.15 – 14.00 08.15 – 14.00 08.15 – 14.00 

7. 08.15 – 14.00 08.15 – 13.00 08.15 – 14.00 08.15 – 14.00 08.15 – 14.00 

 

 

Kontor skolesekretær: 906 24 710.  

SFO: 99 00 74 54 
E-postadresse: viggja.skole@skaun.kommune.no / 

drude.tondel@skaun.kommune.no 

 

 

 

Oppdatert: 01.07.2019   

 

Viggja oppvekstsenter 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Skoleåret 2019/2020 
Vi ønsker deg og dine foresatte velkommen til Viggja oppvekstsenter! Med 

denne brosjyren ønsker vi å gi en liten orientering om skolen vår. 

 

Du er velkommen til å ringe oss eller stikke innom på skolen dersom det er 

noe du lurer på, eller ønsker å drøfte med oss. Vi legger vekt på å få til et 

godt samarbeid mellom hjem og skole. 

 

Vi har 67 elever dette skoleåret, fordelt i 5 kontaktlærergrupper. SFO-

avdelingen har ca 30 barn. Barnehagen holder til i en egen bygning like 

ved. Du finner også informasjon om skole og SFO på kommunes 

hjemmeside. 

 

Planer for virksomheten 
- Kunnskapsløftet og kommunens Sektorplan for skolene i Skaun legger 

viktige føringer for vårt arbeid. I tillegg inneholder skolens Utviklingsplan 

skolens visjon og oversikt over andre aktiviteter og tiltak. Vi har også en 

sosial handlingsplan o gen sosial læreplan. Se hjemmesiden til Skaun 

kommune. 

Felles satsingsområder: Vurdering for læring (VfL), tidlig innsats, 

læringsmiljø og digitalisering. 

Vi på Viggja vil jobbe for et godt læringsmiljø ved å bruke nærmiljøet og 

variert undervisning. Vi ønsker å se hele eleven. Lesing og skriving i alle 

fag og læringsstrategier er også noe vi har fokus på i tillegg til et godt 

skole-/hjemsamarbeid. 

Viggja oppvekstsenter er Grønt Flagg-sertifisert, og dette er noe vi jobber 

videre med. Oppvekstsenteret har et eget Miljøråd. 

http://www.skaun.kommune.no/arena_1/modules/object.cgi?DB=arena_orkdalsregionen&ObjectID=1000006352&SectionID=1000000581&History=s1000000581,&SectionID=1000000581
mailto:viggja.skole@skaun.kommune.no
mailto:drude.tondel@skaun.kommune.no
http://www.skaun.kommune.no/
http://www.skaun.kommune.no/


Skolens personale dette skoleåret 

 
Navn Funksj. E-post 

Drude Tøndel rektor drude.tondel@skaun.kommune.no 

Berit Fremo sekretær berit.fremo@skaun.kommune.no 

Mari Bratlie Kontaktlærer 7.tr 

Teamleder 
LP/VfL-koordinator 

mari.bratlie@skaun.kommune.no 

Møyfrid Ruud 

Halgunset 

Timelærer Moyfrid.Ruud.Halgunset@skaun.kommune. 

no 

Severina Aasen Kontaktlærer 1.tr. 

Teamleder 

Elevrådslærer 

severina.aasen@skaun.kommune.no 

Natalie Lovise 

Lie 

Timelærer Natalie.Lie@skaun.kommune.no 

Veronica 

Voldstad 

Kontaktlærer 2.tr. + 

særskilt 

språkopplæring 

Veronica.Voldstad@skaun.kommune.no 

Aud Irene Aunan Kontaktlærer 3.-

4.trinn 

spes.ped.koordinator 

aud.irene.aunan@skaun.kommune.no 

Line Krutvik 

Saltbones 

Kont.lærer 5.tr. 
 

line.krutvik.saltbones@skaun.kommune.no 

Nina Rosvoldsve Timelærer  Nina.Rosvoldsve@skaun.kommune.no 

Nora Toldnes 

Holm 

Timelærer og 

spesialpedagog. 

Nora.Toldnes.Holm@skaun.kommune.no 

Brita Lill 

Ekmann 

Assistent 

skole/SFO. 

brita.lill.ekmann@skaun.kommune.no 

Anette Dalen Assistent skole/SFO. Anette.Dalen@skaun.kommune.no 

Marthe Aarland Barne- og 

ungdomsarbeider, 

skole/SFO 

 

Ole Holum Lærling i barne- og 

ungdomsarbeider-
faget 

Ole.Holum@skaun.kommune.no 

Anita Rotabakk SFO-leder 

Stedfortreder 
Barnehagelærer 

anita.rotabakk@skaun.kommune.no 

Roger Olsen Vaktmester Roger.Olsen@skaun.kommune.no 

 Renholder @skaun.kommune.no 

Lene Sæther Renholder, i 
permisjon 

Lene.Saether@skaun.kommune.no 

 

Kontaktlæreren  er den du til vanlig henvender deg til når du har spørsmål 

vedrørende ditt barn. Kontaktlæreren har et særlig ansvar for ditt barn og kontakten med 

hjemmet, og vil kunne svare på de fleste spørsmål som måtte dukke opp.  

 

Rektor er skolens leder og den du kan henvende deg til først og fremst når du har 

spørsmål av mer overordnet eller generell karakter. 

 

Personalet arbeider mye i team, ett for 1.-4., og ett for 5.-7. trinn. De har faste, 

ukentlige samarbeidsmøter. 

 

Skolesekretæren treffer du mandager og onsdager fra kl. 10.30-15.00 

 

Skolefritidsordninga – SFO er et tilbud til skoleelever på trinn 1-4 
SFO er åpen fra kl 7.00 og fram til skolestart 8.15. Etter skoleslutt er det åpent fram til kl 
17.00. 

  

Leksehjelp 
Elevene på 4.-7. trinn får et tilbud om leksehjelp før eller etter ordinær undervisning. 

Elevene har ikke rett på skoleskyss til og fra leksehjelp og SFO. 

 

Råd og utvalg 
Elevrådet består av elever fra 3.-7.kl. Elevrådslærer er Severina Aasen. 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av foreldrekontakter fra alle trinnene. 

Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 foreldrerepr., 2 lærere, 1 politisk repr.,  
1 repr. fra andre ansatte, 2 elevrepresentanter og rektor, som er sekretær.  

 

Melk  
Elevene kan abonnere på skolemelk gjennom www.skolelyst.no. De får da tilbud om 
melk hver dag. Elevene kan få kjøpe yoghurt èn dag i uka ( muligens onsdag ). 

 

 

Fravær 
Send fraværsmelding i School Link. Hentemeldinger sendes til SFO i samme system. 

Taxi må varsles av foresatte ved fravær. Alt fravær skal dokumenteres. Ved ønske om fri 

ut over to dager, skal det alltid søkes til rektor på eget skjema. Dette finnes på Skaun 
kommunes hjemmeside. Skolearbeidet følges opp av foresatte ved søknad om fri. Dette 

vil du få nærmere informasjon om på foresattemøtene. 

Annen kommunikasjon foregår også gjennom den digitale meldeboka.  
 

Møter for foresatte 
Klassene avholder møter tidlig på høsten, samt på våren. Vi ønsker at alle foresatte 
møter, da dette er en viktig arena for informasjon, samarbeid og best mulig oppfølging av 

barnet. Avklaring av forventninger er et punkt vi har stort fokus på. 

 

Skoleskyss  
Foresatte søker om skoleskyss på eget skjema. Henvend deg til skolesekretær. 

 

Både elever og ansatte skal ta i bruk Office365 i løpet av høsten, og elevene på 

5.-7.trinn kan få beskjed om å ta med datamaskinen heim for å gjøre 

skolearbeid. En avtale om bruk av maskina skal signeres av elev og foresatte. 

 

Skolen har inspeksjon fra kl. 8. Før den tid er det kun SFO-barna som har 

tilsyn. Alle skal være ute før skolen starter, og i alle friminutt. Vi har også 

tilsyn etter skoletid, med de barna som har taxiskyss. 

 

http://www.skolelyst.no/

