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Skolen vår 
 
I Buvika har det tidligere vært flere småskoler. De første skolebyggene på tomta der skolen ligger i dag ble tatt i bruk i 
1960. Etter den tid har elevtallet økt og Buvik skole er nå en stor barneskole med 452 elever. Skolen har gått 
gjennom flere runder med renovering og tilbygg. Siste gang i 2016, da vi fikk nytt bygg for 4.-7. trinn. 1.-3. trinn 
beholdt de tidligere byggene – som ble renovert både i 2006/2007 og høsten 2016.  
Skolen fremstår som lys og åpen, med store vindusflater og åpne arealer med mulighet for variert og praktisk 
undervisning. 
 
I tillegg til undervisningsarealer for hvert trinn har skolen også en del spesialrom som brukes i den daglige drifta av 
skolen, til spesielle tilstelninger og til utleie for frivillige organisasjoner i bygda vår. Vi har blant annet: 

- vestibyle med stort amfi og amfirom for samling av 1.-3. trinn 
- et flott naturfagrom med utstyr for biologi, kjemi og fysikk 
- et flott og innholdsrikt skolebibliotek 
- kantinelokale 
- Kunst- og håndverksrom med sløydsal og rom for maling, keramikk, søm og annet tekstilarbeid 

 
Undervisningsarealer 
Hvert trinn har sitt baseområde. Med egen inngang, garderober, toalett, kontor for lærerne og et lite 
kjøkkenområde.  
Undervisningsrommene består av et stort fellesareal med arbeidsplasser for elevene og mange muligheter for ulike 
typer undervisning. Det er også tre formidlingsrom og grupperom på hvert undervisningsareal.  
 

Skaunhallen 
Skolen bruker Skaunhallen i en del av undervisningstida. Her foregår mat og helse, kroppsøving og 
musikkundervisning. 
 

Uteområde 
Vi tror kanskje vi har verdens fineste uteområde! Skog, akebakke, basketballbane, sandkasse, klatrestativ, 
turneområde, ballbinge, to store kunstgressbaner som vi bruker i samarbeid med Buvik IL. I tillegg bruker vi bygda og 
nabobygdene som har både sjø, skog, landbruksområder og (nesten) fjell. Det planlegges også en ny aktivitetspark 
ved skolens område. 
I friminuttene har vi voksne tilsyn ute. Her passer vi på at det er trygt og godt for elevene og hjelper til å passe tida 
for oppstart av neste time. Skolegården har ikke skoleklokke, men det varsles med fløyter når elever skal inn. 
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SFO 
SFO er et aktivitets- og leketilbud for barn på 1. - 4. trinn. På SFO står fritid, trygghet og lek i sentrum. Vår jobb er å 
være med å skape gode lekearenaer, og å støtte og hjelpe barna i lekrelasjon. 
Uteområdet vårt gir mulighet for mange ulike aktiviteter, som aking, klatring, ball og korte turer m.m. Vi har tilgang 
på både, elv, sjø, skog og åkrer. 
SFO skal i år jobbe med å iverksette den nye, nasjonale rammeplanen for SFO. Vi ønsker å videreutvikle tilbudet på 
SFO med ulike voksenstyrte kurs som barna kan melde seg på for en periode. 
 
Buvik SFO holder åpent: 07.00 - 17.00 og holder til i arealene til 1.-3. trinn.  De er delt opp i tre baser: 
1.-trinnsbasen   2.-trinnsbasen   3. og 4.-trinnsbaseen 

 
 
Slik arbeider vi 
Ved Buvik skole ønsker vi å jobbe åpent, variert og fleksibelt – i tråd med fagfornyelse som ble innført høsten 2020. 
Alle elevene har en kontaktlærer som følger opp ekstra. Tidligere kunne dette betyr at alle elever med samme 
kontaktlærer var i samme klasse, men slik er det ikke nødvendigvis lengre. Fleksible gruppeinndelinger i fleksible rom 
gjør at vi i større grad kan jobbe praktisk med fagene og tilpasse undervisninga bedre til elevene våre og de 
læringsmålene vi skal nå. Noen ganger vil det være nyttig med små grupper, andre ganger store. 
 
Denne fleksibiliteten gjør også at vi kan ha flere voksne til stede i undervisningsarealene og at elevene får møtt flere 
voksne i løpet av skoledagene. Ved å ha større voksentetthet på samme areal, sikrer vi tilstedeværelse av voksne 
dersom elever trenger ekstra oppfølging og hjelp. Vi har tett samarbeid på team og trinn når det gjelder organisering, 
regler og rutiner. Ved inn- og utgang er det voksne til stede i garderobene og en av våre faste rutiner er at elevene 
stiller opp før de går inn i undervisningsarealene. 
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ALLE ELEVER HAR RETT TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ 

 
Kapittel 9A i opplæringsloven handler om de fysiske og psykososiale forholdene på skolen og om hvordan 
eleven trives. I lovens paragraf 9A-2 heter det at “Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som 
fremjar helse, trivsel og læring”.  
 
Paragraf 9A-3 lovfester nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
Det er mitt ansvar som rektor å sikre at vi har den nødvendige kompetansen og gode nok systemer til å 
sikre at vi klarer å fremme hver enkelt elevs trygghet, trivsel og læring.  
 
Arbeidet med å sikre barna våre et trygt og godt skolemiljø må foregå kontinuerlig og få den plassen det trenger. Vi 
på Buvik skole vil jobbe for at ingen skal oppleve å bli trakassert av andre, verken på skolen eller i fritida. Når 
krenkelser gjentar seg flere ganger, gjør det skade på dem som utsettes for det. Å få høre negative ting om seg selv, 
om utseende eller væremåte forsterker følelsen av å ikke være god nok. Det er uakseptabelt å si stygge ting til eller 
om andre og å holde andre utenfor. Jeg ber derfor om at dere snakker med barna deres om hva dette kan gjøre med 
den som utsettes for det. På Buvik skole ønsker vi oss en skole der alle er inkludert.  

 
Paragraf 9A-4 presiserer at skolen har en “aktivitetsplikt” når vi får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 
et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber ved skolen er underlagt denne plikten. Aktivitetsplikten betyr at vi skal 
finne ut av det som har skjedd og sette inn tiltak som gjør situasjonen bedre. Loven er særlig tydelig på nulltoleranse 
for at en som jobber ved skolen krenker elever.  
 
Dersom en elev ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø, kan eleven og/eller ta opp saken med skolen. Hvis 
foresatte ikke er fornøyd med hvordan skolen har behandlet saken, etter at det er tatt opp med rektor, så kan saken 
tas videre til statsforvalteren, som er klageinstans. Her er gangen i en slik sak:  
 

1. Si fra til skolen først. Hvis eleven ikke har det bra på skolen, melder eleven eller foreldrene fra til skolen. 
Skolen skal ta alle slike meldinger på alvor og vi vil undersøke hva som har skjedd (jfr. aktivitetsplikten). 
Skolen skal ta tak i saken innen det har gått en uke. Deretter skal vi lage en skriftlig plan for hvordan vi skal 
snu situasjonen. Rektor har ansvar for at varslingene håndteres i tråd med regelverket. 
 

2. Si fra til statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok. Hvis skolen bruker mer en uke på å gjøre noe med saken 
eller vi ikke tar den nok på alvor, kan eleven eller foreldrene kontakte Statsforvalteren.  

 
Les mer om lovverket og få praktiske tips til hva dere kan gjøre som foresatte på nettsida www.nullmobbing.no 

 
I arbeidet med å skape et trygt og godt oppvekstmiljø trenger vi hjelp fra dere foresatte. Dette handler i stor grad om 
å skape gode holdninger. Det er viktig at vi voksne er oss bevisst ansvaret vi har som gode rollemodeller i et slikt 
holdningsarbeid. Trygt og godt skolemiljø kommer til å være tema på foreldremøter og i samtaler også dette 
skoleåret.  Det er viktig at skole, foresatte og frivillige lag og organisasjoner står sammen i arbeidet for å gi barna 
våre et trygt og godt oppvekstmiljø. Skaun kommune har inngått et samarbeid med organisasjonen MOT om 
kommunen som samfunnsbygger, der målet er å se på hvordan vi sammen kan bidra til et varmere og tryggere 
lokalsamfunn. Hvordan bygger vi et lokalsamfunn som er til det beste for barn og en kultur der alle er inkludert?  
 
Ta kontakt hvis det er noe som er uklart eller hvis dere er bekymret for deres eget eller andres barn.  
 
Vi håper og tror at vi også framover skal ha et godt samarbeid om elevenes trygghet og trivsel på Buvik skole. 

http://www.nullmobbing.no/
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TRIVSELSREGLER FOR BUVIK SKOLE 
 
I henhold til opplæringsloven § 2-9 har Skaun kommune utarbeidet forskrift om ordensreglement for skolene i Skaun. 
Forskriften finner du på Skaun kommunes hjemmeside. 
På bakgrunn av denne har Buvik skole utarbeidet sine egne trivselsregler. 
 

Generell oppførsel 
Skolene i Skaun skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt miljø 
for både elever og ansatte på den enkelte skole. Alle elever skal følge vanlige lover og regler i samfunnet, herunder 
god folkeskikk. 
 

Regler for orden og oppførsel 
- Vis hensyn og respekt for alle. Ta vare på hverandre i leken. Voldsom leik og brutal oppførsel er ikke lov.  
- Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen. 
- Møt presis til timer og avtaler.  
- Ta med nødvendig utstyr og bøker både til skolearbeid og lekser.  
- Gjør skolearbeidet til avtalt tid. 
- Hold god orden inne. Rydd etter deg selv og andre. Søppel sorteres. 
- Hold skolens område rent og ryddig. Planter og trær er med på å holde skolegården trivelig, og derfor må du 

verne om dem. 
- Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet 

undervisningsmateriell. 
- La andres eiendeler være i fred. 
- Vis hensyn og respekt for andre. Banning, slåssing og forstyrrelser av andres aktivitet er ikke tillatt. 
- Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt. 
- Mobbing er ikke tillatt. Skolen i Skaun er mobbefri sone. Viser til skolens egen handlingsplan mot mobbing.  
- Seksuell trakassering er ikke tillatt.  
- Trakassering på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt. 
- Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade en selv eller andre.  
- Det er ikke tillat å bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (snus/skrå), alkohol, narkotika 

eller andre rusmidler. 
- Skolen har ansvar for deg. Derfor kan du ikke gå utenfor skolens område uten spesiell tillatelse. 
- Det er påbudt å bruke setebelte på skolebussen. 
- Elever som sykler til og fra skolen og på tillatte områder i skoletida, skal bruke hjelm. 
- Ved skøytebruk, skal elevene bruke hjelm.  
- Sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter er tillatt på spesielt område for elever på 5.-7.trinn. Hjelm skal 

brukes. 
- For aking på skolens område gjelder egne regler som gjennomgås med elevene årlig. 
- Snøballkasting er bare tillatt på anvist område i bestemte perioder.  
- Godteri, tyggegummi og brus er ikke tillatt. 
- Mobiltelefon skal ikke benyttes i skoletida. Dersom mobiltelefonen tas med til skolen, skal den ligge avslått i 

sekken.  
- Smartklokker er tillat hvis de ikke brukes til å lytte eller overvåke i skole og SFO-tida. Hvis klokkene forstyrrer 

undervisningen, må de legges i sekken. 
- Skolen har ikke ansvar for medbrakt elektronisk utstyr. 
- Elevene må følge skolens regler og instrukser når skolens datautstyr benyttes. Egne regler for nettvett 

gjelder. 
- Ved sykdom eller annet fravær skal det leveres melding til skolen så fort som mulig. 
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- Alt fravær skal dokumenteres. Eventuelt fritak fra undervisning søkes på forhånd. Kontaktlærer kan 
godkjenne inntil en dag. For lengre enn en dag så brukes kommunens skjema Permisjon fra pliktig opplæring 
som ligger på skolens hjemmeside. For fravær inntil en dags varighet, kan Schoollink brukes. 

 
 

Tiltak mot brudd på trivselsreglene – reaksjoner 
Alle reaksjoner skal være slik at elevene vil forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. 
Elevene skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. 
 
Buvik skole vil kunne bruke følgende reaksjoner mot brudd på trivselsreglene: 

- Muntlig irettesettelse. 
- Muntlig melding til foreldre/ foresatte. 
- Skriftlig melding til foreldre/ foresatte. 
- Gjenstander som blir brukt på farlig, provoserende, krenkende eller ulovlig måte kan bli inndratt. Inndratte 

gjenstander kan leveres tilbake til foreldre/ foresatte.  
- Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr må eleven selv hente ved skoledagens slutt.  
- Ulovlige gjenstander/ rusmidler skal overleveres politiet. 
- Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, 

fjerne tagging, vaske o.l). 
- Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid. 
- Utestengning fra spesielle arrangementer og aktiviteter. 
- Bortvising fra skolen for resten av timen/ skoledagen (Opplæringsloven §2-10). 
- Midlertidig eller permanent klasse- eller skolebytte. Jfr. Opplæringsloven § 8-1. 
- Politianmeldelse av ulovlige/ kriminelle forhold. 
- Erstatningsansvar. Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Foreldre/ foresatte er 

erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens §1-2 for inntil kr. 5000. 
 

Buvika 13.8.21 

Hans Joar Lervik 
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Buvik skole – skoleåret 2021-2022 
 
 

Praksisskole 
Fra høsten 2021 er Buvik skole praksisskole for NTNU og lærerutdanningen der. Det betyr at vi gjennom året vil 
motta grupper av studenter som skal observere, planlegge og gjennomføre undervisning. Selv om det er enkelte 
trinn og lærere ved Buvik skole som har ekstra ansvar for denne viktige jobben, er hele skolen praksisskole og skal 
gjennom denne ordningen være med på å utdanne framtidens lærere. Dette vil både føre til at vi som skole kommer 
nærmere utviklinga som skjer i forsknings- og fagmiljøene ved NTNU, og at elevene våre får møte nye og kreative 
undervisningsmetoder og -aktiviteter. 
 

 

Nye start- og sluttider 

 
Start- og sluttidspunkt for trinnene 2021-2022 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. trinn 09.00-14.15 08.15-13.00 08.15-13.00 08.15-13.00 08.15-13.00 

2. trinn 09.00-14.15 08.15-13.00 08.15-13.00 08.15-13.00 08.15-13.00 

3. trinn 09.00-14.15 08.15-13.00 08.15-13.00 08.15-14.15 08.15-13.00 

4. trinn 09.00-14.15 08.15-13.00 08.15-14.30 08.15-14.15 08.15-13.00 

5. trinn 09.00-14.15 08.15-13.00 08.15-14.30 08.15-14.15 08.15-13.00 

6. trinn 09.00-14.15 08.15-13.00 08.15-14.30 08.15-14.15 08.15-14.15 

7. trinn 09.00-14.15 08.15-13.00 08.15-14.30 08.15-14.15 08.15-14.15 

 
 
Skoleruta for skoleåret 2021/2022 finner dere her. 

 
 

https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4829492.1720.latiuwmbnjkk7u/Skolerute+for+barnehager+og+skoler+i+Skaun+2021-2022.pdf
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Satsningsområder 
 
Fagfornyelsen 
Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Et utvalg av eksperter, 
pedagoger og forskere har fornyet opplæringsmålene skolen skal jobbe etter og de nye læreplanene ble tatt i bruk 
fra høsten 2020. Disse skal gradvis innføres de kommende årene og vil gjøre at både innhold og organisering av 
undervisninga blir endret og forbedret. Les mer her. 
 
Digitalisering 
Skaun kommune har de siste årene hatt digitalisering som satsningsområde. Til nå har Buvik skole en-til-en-dekning 
med PCer på 5.-7. trinn, iPader på 4. trinn og nå står 2. og 3. trinn for tur gjennom skoleåret som kommer. 
Samtidig som elevene tar i bruk digitale verktøy, vil også digitale læreverk bli mer vanlig. Mange av forlagene som 
lager skolebøker har nå gått over til å lage mer og mer digitale og nettbaserte ressurser. Gjennom skoleåret vil vi 
prøve ut en del av disse og se hva vi velger å bruke videre. Vi har i en del ulike roboter til å lære programmering og vi 
bruker digitale programmer for å lage musikk, tegneserier, podkaster o.l. 
 
Uteskole 
Uteskole har stått som et av Buvik skoles satsningsområder over flere år. Det siste året har det blitt lagt til rette for at 
alle trinn kan ha en uteskoledag hver uke og vi har definitivt utvidet horisonten når det gjelder å ta i bruk 
nærområdet vårt. Vi bruker både Skaun, Trondheim og Melhus kommuner sine uteområder. Bruker sykkel, ski, 
skøyter og beina til å komme oss fram og legger opp til aktiviteter i og på vann – sommer som vinter! Dette 
satsningsområdet skal videreutvikles gjennom året som kommer og flere kurs står på planen for oss voksne. 
 

 

Kontakt med skolen og skolens ledelse 
 

Sentralbord 
 

Sunniva S Bøgeberg Buvik.skole@skaun.kommune.no 
Tlf: 72868900 

Rektor 
 

Hans Joar Lervik Hans.Joar.Lervik@skaun.kommune.no 
Tlf: 72868902 / 95022871 

Avdelingsledere Ann Karin Høyland (1.-3. trinn) Ann.Karin.Hoyland@skaun.kommune.no 
Tlf: 72868900 / 98816628 

Ida Marie Svanholm Hegvold (4.-7. trinn) Ida.marie.svanholm.hegvold@skaun.kommune.no 
Tlf: 72868900 / 95916206 

SFO-leder 
 

Bente Sandø Bente.sando@skaun.kommune.no 
Tlf: 72868900 / 918 59 514 
 
SFO: 
1.-trinnsbasen - 915 26 789 
2.-trinnsbasen - 947 86 348 
3. og 4.-trinnsbasen - 913 96 521 

Spesped-
koordinator 
 

Gunvor Bergem Gunvor.bergem@skaun.kommune.no 
Tlf: 72868900 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-lareplaner/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-lareplaner/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
mailto:Buvik.skole@skaun.kommune.no
mailto:Hans.Joar.Lervik@skaun.kommune.no
mailto:Ann.Karin.Hoyland@skaun.kommune.no
mailto:Ida.marie.svanholm.hegvold@skaun.kommune.no
mailto:Bente.sando@skaun.kommune.no
mailto:Gunvor.bergem@skaun.kommune.no
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Organisering 2021-2022 

 Kontaktlærere  Faglærere/spes.ped./vernepleiere/fagarbeidere 

1. trinn 1A - Elin Snøfugl 
1B - Heidi Hollakleiv  
1C - Siri Grasvik 
1D - Anne Bente V Lefstad 
 

Anne Marit Bjerkan 
Marthe Nesshaug 
Marit Ytrehus 
Ingunn Kvaløy 

Tone B Olsen   Karen Ljøkelsøy 
Marte Kufaas   Nora Nesvold 
Mette Myren   Nyota Yamba 
Rana Ahmed Al Shathly  Valdirene Handberg 
Shatha Issa 

2. trinn 2A - Gørill Naavik 
2B - Anita E Sollie 
2C - Marit K Thorshaug 
2D - Berit Gujord 
2E - Roy Ketil Smestad 

Ingunn Kvaløy 
Kjersti Losen 
Marthe Nesshaug 
Annalyn Finset 

Bjørnar Kongsvoll  Klara Pedersen 
Rana Ahmed Al Shathly  Nyota Yamba 
Shatha Issa   Bente K Farstad 
Hege Fonn 

3. trinn 3A - Ragnhild Tjelle  
3B - Kristine Unsgård 
3C - Eli M Sørensen 
3D - Torbjørn Hovland 
 

Petter Andreas Rabben 
Marthe Nesshaug 
Annalyn Finset 
Gørill Naavik 

Anne Keiseraas   Emma Kjøglum 
Nyota Yamba   Tone E Krokdal 
Hanne Mette Romundstad 

4. trinn 4A - Daniel S Bjerke  
4B - Stine Trane Hansen 
4C - Hanne B Rømma  
4D - Meliha Feuce 
 

Frode Rønningsbakk 
Kristine Vikan Rosvold 
Gunvor Bergem 
Ingerid M Hoggen 
Roy Ketil Smestad 
Shatha Issa 
Lea Rasmussen 

Janne Lise Jønland 
Vegard Morken 
Olav Pederstad 

5. trinn 5A - Håkon B Folstad 
5B - Tom Richard Hansen 
5C - Marte Guro Arnesen 

Lea Rasmussen 
Ingerid M Hoggen 
Tove B Estenstad 
Kristine Vikan Rosvold 
Stein Arne Overvik 
Linda Cecilie B Halvorsen 
Gunvor Bergem 

Aud Valseth 
Eli Karlsen 
Nina Valø 
Jane Rene Mørch 
Shatha Issa 
Hanne Berg 

6. trinn 6A - Mats Rune Larsen 
6B - Linn Marie Bremnes 
6C - Marius Indergård 
6D - Unni Gimse 

Linda Cecilie B Halvorsen 
Stine Mari Muren 
Ingjerd Kristiansen 
Elin Snøfugl 

Vigdis S Tannvik 
Anne Britt Onsøyen 
Heidi Leraand 
Shatha Issa 
Eli Karlsen 
Håvard Kielland 

7. trinn 7A - Ingerid M Hoggen 
7B - Mona S Ofstad  
7C - Tony M Back 
 

Eli Berg 
Petter Andreas Rabben 
Ingjerd Kristiansen 
Heidi Hollakleiv 

Aud Valseth 
Olav Pederstad 
Håvard Kielland 
Hege Fonn 

SFO, 
bibliotek, 
kokk 

  Agnete S Moen 
Bente Nærvik 
Siri Mikkelsen 
Stine Mari Muren 

 


