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Informasjonshefte – Øren skole

DRAMMENSSKOLEN
Visjon:
«Et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige
potensial, og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske»
Kjennetegn
1.

Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø som fremmer trivsel,
mangfold og personlig utvikling hos elevene.
2. Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form.
3. Omfattende elev- og foreldremedvirkning og aktivt samarbeid mellom hjem og skole.
4. En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt.
5. Lik og rettferdig vurdering.
6. Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere.
7. Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg.
8. En nytenkende og åpen skole.
9. IKT-satsning og tilgang på oppdatert læringsmateriell.
10. Anvende flerkulturell kompetanse.
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1 Kontaktinformasjon
Øren skole
Hotvetveien 100
3023 Drammen
Åpningstider: 08.00–15.30
Telefon: 32 04 95 60
e-post: oren.skole@drmk.no
www.drammen.kommune.no/oren

SFO 1. trinn: 409 17 370
SFO 2.–4. trinn: 409 17 371
Åpningstider: 07.00–17.00

2 Administrasjon
Stilling, navn

E-post

Rektor: Tove Fredriksen

tove.fredriksen@drmk.no

Avdelingsleder 1. og SFO:
Mona Evensen

mona.evensen1@drmk.no

Avdelingsleder 2.–4. trinn:
Trine Dreyer Enersen

trine.enersen@drmk.no

Avdelingsleder 5.–7. trinn:
Helle Kristin Øverby

helle.overby@drmk.no

Sekretær: Gunn Karin Aslaksen

gunn.karin.aslaksen@drmk.no

3 Sosialfaglig medarbeider
Tone Nelson er på Øren skole mandag til fredag fra kl. 08.00–15.30.
Hun er å treffe på telefon 32 04 95 60 eller på e-post: tone.nelson@drmk.no
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4 Samarbeidspartnere
Helsesøster
Helsesøster er på Øren skole mandag, tirsdag, onsdag og torsdag hver uke fra
kl 08.00–15.30. Hun er å treffe på telefon 32 04 95 66
Tannlege
Drammen tannklinikk, Rosenkrantzgt. 17,
samme hus som Legevakta i Drammen, telefon 31 01 29 00
PPT
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er en del av kommunens totale hjelpeapparat.
Her tilbys utredning, behandling og veiledning i forbindelse med:
1. Lærevansker, fagvansker eller adferdsvansker
2.

Syn, hørsel, fagvansker

3.

Tilpasningsvansker i skole, barnehage og hjem

4.

Psykisk og fysisk nedsatt funksjonsevne

Senter for oppvekst, telefon 32 04 66 00
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5 Skolerute og feriedager

Permisjonssøknaden bør foreligge hos
rektor minst 3 uker før permisjonen skal tre
i kraft. Nødvendig begrunnelse, eventuelt
dokumentasjon, skal følge søknaden, for
eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver,
fordi foresattes ferie må tas utenfor den
fastsatte skoleruta, legeerklæring osv.

Skoleåret 2017–2018
Se skolens hjemmeside:
www.drammen.kommune.no/oren

6 Fri fra skolen
– permisjon og sykdom

Foresatte skal gi skriftlig melding ved alt
fravær, også deler av skoledager. Ved
fravær utover 3 dager bør foresatte ta
kontakt med skolen.

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil
vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon,
se Opplæringsloven § 2-11. Elever som
hører til et trossamfunn utenfor den norske
kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets
helligdager, se Opplæringsloven § 2-11.

7 Nærmiljø
Øren ligger på grensen mellom Bragernes
og Åssiden, i et sentrumsnært boligområde med kort avstand til Drammensmarka
og Drammenselva.

Permisjon 3–10 skoledager:
Foresatte søker permisjon fra undervisningen for sine barn via elektronisk søknadsskjema for permisjoner på
www.drammen.kommune.no

Skolen disponerer kunstgressbane i
sommerhalvåret og skøytebane i vinterhalvåret. Banen er en viktig aktivitetsplass
for barn, ungdom og voksne i nærmiljøet
rundt Øren skole.

Permisjon inntil 2 dager:
Foresatte søker til kontaktlærer via meldingsbok, e-post eller nevnte elektroniske
skjema.

Øren skole har i dag cirka 550 elever fra
1.–7. trinn.
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8 Trafikk og skolevei

11 Skolefritidsordningen – SFO

Vi oppfordrer flest mulig til å gå eller sykle
til skolen. Det er foresatte som bestemmer
om eleven kan sykle til skolen eller ikke. Vi
ber foresatte som kjører/henter elever om
å benytte korttidsparkeringen langs Henrik
Ibsensgate, eller av- og påstigningsområdet
foran skolen.

Skolefritidsordningen er et tilbud før og
etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn og
for barn med spesielle behov på 5. til 7.
trinn.
SFO holder åpent i tidsrommet kl 07.00–
17.00 mandag til fredag. SFO holder
stengt 4 uker i juli, julaften, nyttårsaften
og stenger kl 12.00 onsdag før Skjærtorsdag. SFO har i tillegg stengt i forbindelse
med 3 planleggingsdager for personalet.

Foresatte oppfordres til å sette av barna et
stykke unna skolen, slik at de kan gå deler
av skoleveien.

I SFO skal barn få omsorg og tilsyn, og
det skal legges til rette for lek, kultur- og
fritidsaktiviteter tilpasset barnas og for
eldrenes behov. Arealene inne og ute er
tilpasset den aktiviteten som drives.
Skolefritidsordningen har vedtekter som
fastsettes lokalt av kommunen. Du kan
søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO) via www.drammen.
kommune.no

9 Organisering av skoledagen
1.–4. trinn
1. time klokken
2. time klokken
3. time klokken
4. time klokken
5. time klokken
6. time klokken

08.30–09.15
09.15–10.00
10.15–11.00
11.45–12.30
12.30–13.15
13.30–14.15

5.–7. trinn
1. time klokken
2. time klokken
3. time klokken
4. time klokken
5. time klokken
6. time klokken
7. time klokken

08.30–09.15
09.15–10.00
10.15–11.00
11.00–11.45
12.30–13.15
13.30–14.15
14.15–15.00

12 Leksetid
Elever på 7. trinn har rett til to timer
leksetid. I leksetiden får elevene hjelp
med skolearbeidet. Dette er ikke en del av
opplæringen. Leksetiden er gratis, og det
er frivillig om man vil delta.

10 Foreldremøter
og utviklingssamtaler
Det avholdes minst 2 foreldremøter
(høst og vår) og to utviklingssamtaler
(høst og vår) pr skoleår. Det blir sendt
egen innkalling til disse.
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13 Fritak fra aktiviteter

15 Leirskole

Elever skal etter skriftlig melding fra
foresatte få fritak fra de deler av under
visningen som foresatte, ut fra egen
religion eller livssyn, opplever som
utøving av annen religion eller tilslutning
til annet livssyn, eller som de opplever
som støtende eller krenkende. Skolen skal
legge til rette for at eleven får tilpasset
undervisning innenfor læreplanen. Det vil
si at eleven får den samme kunnskapen
som de andre elevene, men på en annen
måte. Fritaksretten gjelder alle skolefag.
Skolen skal hvert år informere elevene og
foreldre/foresatte om reglene for fritak og
om innholdet i opplæringen.

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. Dette vil da
være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. I Drammen får alle elever et
leirskoleopphold på barnetrinnet. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs.
Det praktiske opplegget knyttet til turen vil
bli drøftet med foreldrene på forhånd.
Øren skole har fast avtale med Brennabu
Leirskole fra skoleåret 2017/2018 i uke
19, når eleven går på 6. trinn.

16 Skolemelk- og
skolefruktordningen

14 Klagerett i grunnskolen

Elevene må selv ha med skolemat. Alle
elever har mulighet til å bestille skolemelk
via www.skolelyst.no og skolefrukt/SFOfrukt via www.skolefrukt.no

Etter Forvaltningsloven er det adgang til å
klage på følgende:
• enkeltvedtak vedrørende skoleplassering, spesialundervisning, særskilt
norsk for språklige minoriteter, morsmål
og tospråklig fagopplæring.
• elevenes fysiske og psykososiale miljø
• fritak fra aktiviteter m.m i opplæringen
Eventuelle klager stiles til rektor på Øren skole.

17 Medisinsk informasjon
Noen barn er avhengige av å ta medisiner mens de er på skolen. Det er i
utgangspunktet foresatte som er ansvarlige
for medisinering forordnet av legen. Det
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skal inngås skriftlig avtale mellom skole og
foreldre i tilfeller hvor bistand fra skolens
personale skal gis. Avtale bør inngås for
et skoleår om gangen. For kortere kurer til
ellers friske barn (f.eks. antibiotika kurer)
brukes egen avtale.

I SU/SMU sitter leder, nestleder og én
representant ekstra fra FAU, leder, nestleder og én representant ekstra fra elevråd,
rektor, én avdelingsleder, to representanter
fra pedagogisk personalet og én representant fra andre ansatte.

18 Trivsels- og ordensreglement

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i
alle saker i henhold til Opplæringsloven §
9a som handler om å sikre et godt miljø for
elevene, både fysisk og psyko-sosialt.

Alle elever på Øren skole skal følge
skolens «Trivsels- og ordensreglement».
Foresatte bes om å gjøre seg kjent med
dette sammen med barnet.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Alle foresatte som har barn ved Øren
skole, er medlemmer av foreldrerådet.
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg/
FAU. FAU består av en foreldrerepresentant
fra hver klasse. FAU skal fremme foresattes
fellesinteresser. Se Opplæringsloven § 11-4.

Se punkt 24 i denne infobrosjyren.

19 Bilder og film
på ulike medier
Bruk av bilder og film av elever på Øren
skole på ulike medier må godkjennes av
foresatte.

Elevråd
Elevrådet tar opp saker som angår skolehverdagen til elevene. I elevrådet sitter det
1 elev fra hver klasse på 4.–7. trinn.

20 Organisasjoner – råd og utvalg
Samarbeidsutvalget (SU)/
Skolemiljøutvalget (SMU)
Samarbeidsutvalget er skolens øverste
samarbeidsorgan. SU er et rådgivende
organ som har rett til å uttale seg i alle
saker som gjelder skolen.
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21 Klær og utstyr

24 Trivsels- og ordensregler

Alle elever er ute i løpet av en skoledag,
og været kan være svært varierende.
Skolen ber derfor om at foresatte sørger
for at barnet har passende uteklær
tilgjengelig på skolen. Alle elever bør ha
innesko, dette av hensyn til innemiljøet.
Klær og sko som ingen kjenner til, legges
i kurv for gjenglemt tøy i hvert klasserom.
Tøyet samles og sendes til Fretex før julog sommerferie.

TRIVSELS- OG
ORDENSREGLER VED ØREN SKOLE
Øren skole skal være et trygt sted å være
og et godt sted å lære.
Vi skal vise respekt, ansvar og omsorg for
hverandre.
1. LEK OG SOSIALT SAMVÆR
Vi må leke slik at vi ikke ødelegger for
andre eller skader oss selv eller andre.

22 Lån og leie av skolens lokaler

Alle har ansvar for at vi har det bra
sammen.

Se skolens hjemmeside.

23 Miljøfyrtårn

2. LÆRINGSMILJØET
Vi har alle ansvar for egen læring og at
læringssituasjonen er god for alle.

Øren skole er miljøfyrtårnsertifisert.
Dette innebærer systematisk arbeid med
miljøtiltak i hverdagen.

Mobil skal være avslått og ligge i sekken i
skole-/SFO-tiden og friminuttene.
Digitalt utstyr skal bare brukes etter avtale
med skolens personale.
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5. TRAFIKKFORHOLD
Sykkel, sparkesykkel, skateboard o.l.
kan bare brukes på skolens område etter
avtale med skolens personale i skole- og
SFO tid.

3. SKOLEANLEGG, INVENTAR,
UTSTYR OG PRIVAT EIENDOM
Vi må alle ta vare på skolen vår.
Vi skal behandle alt som tilhører skolen,
skoleanlegget og medelever på en slik
måte at ikke noe blir skadet eller utsatt for
unødvendig slitasje.

Syklene skal stå parkert i sykkelstativet.
Vedtatt i Samarbeidsutvalget 11.10.16

Nøkler, penger, verdisaker og personlige
eiendeler som bringes med til skolen, er
eget ansvar.

ORDENSREGLEMENT
DRAMMEN KOMMUNE
Ordensreglementet gjelder på skoleveien,
i skoletiden, på SFO og ved alle
arrangementer i regi av skolen.

4. HELSEMESSIGE OG
HYGIENISKE FORHOLD
Alle har ansvar for å holde orden i
gangen.

1. NULLTOLERANSE MOT
Alle elever skal utøve nulltoleranse mot
• rasistiske utsagn og handlinger

Vi bør dusje eller vaske oss etter
kroppsøvingstimene (5.–7. klasse).

• seksuell trakassering

Vi bruker hjelm under sykkel- og skøyte
aktiviteter som skolen arrangerer.

• sjikane på grunn av religion eller
livssyn

Vi tar bare med oss søtsaker på skolen
dersom det er avtalt med lærer.

• mobbing, både fysisk, psykisk og
digitalt
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7. SKADE ELLER HÆRVERK
Bevisst skade eller hærverk på skolens
eiendom og utstyr kan medføre et
erstatningskrav på inntil kr 5000,-.

2. NETTVETT
Alle elever skal utøve nettvett.
All bruk av digitale verktøy skol foregå i
henhold til skolens trivselsreglement.

Det samme gjelder ved tap eller
ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr
ref Skadeerstatningslaven § 1-2 punkt 2.

3. KNIV ELLER VÅPEN
Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre
gjenstander som kan skade eller skape
frykt for og blant medelever og andre.

8. BRUDD PÅ ORDENSREGLENE
Brudd på ordensreglene kan medføre:
• a) Muntlig irettesettelse

4. TOBAKK, SNUS, RUSMIDLER
Det er forbudt å bruke, oppbevare,
omsette eller motta tobakk, alkohol, snus,
narkotika eller andre rusmidler.

• b) Muntlig melding til foreldre/foresatte
• e) Skriftlig melding til foreldre/foresatte
• d) Beskjed om å møte utenom vanlig
skoletid

5. UTVENDIG KONTROLL
Ved mistanke om overtredelse av
forbudene kan skolen foreta utvendig
kontroll av elevenes eiendeler som
befinner seg på skolens område, for
eksempel sekker og bagger, samt
oppbevaringssteder som disponeres av
elevene - for eksempel garderobeskap,
bokskap og lignende.

• e) Gjenstander som blir brukt
provoserende, kan bli inndratt.
En elev som mobber eller på annen måte
krenker andre, kan i særlig alvorlige
tilfeller flyttes til en annen skole dersom
hensynet til de andre elevene tilsier det.

6. BISTAND FRA POLITIET
Skolens ledelse kan be om politiets
bistand til å gjennomføre kontrolltiltakene.

9. BORTVISNING
Ved bruk av vold, særlig provoserende
adferd eller andre grove brudd på ordens
reglementet, kan elever på klassetrinna
8.–10. vises bort fra undervisningen i
inntil 3 dager, og elever på klassetrinna

Skriftlig melding gis til eleven og foresatte
etter undersøkelsen.
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1.–7. vises bort fra undervisningen for enkelt
timer eller for resten av dagen. Rektor selv
vedtar bortvising etter å ha rådført seg
med lærerne til eleven. Før det blir giort
vedtak, skal en ha vurdert å bruke ondre
hjelpe- eller retningstiltak, og eleven skal ha
mulighet til å forklare seg muntlig.
• Foreldrene til elever på 1.–7. klasse
trinn skal varsles før det blir satt i verk
bortvising for resten av dagen.
• Foreldrene til elever på 8.–10. klasse
trinn skal varsles før det blir satt i verk
bortvising for hele dager.
10. SKOLENS AKTIVITETER
Reglementet gjelder også aktiviteter som
skolen arrangerer.
Skolen kan, i spesielle tilfeller, utelukke
elever fra slike arrangementer.
KLAGEMULIGHET
Kommunale forskrifter for ordensreglement
for Drammensskolen. Vedtatt av bystyret
24. april 2017.
Kommunale forskrifter for ordensreglement
vedtas som tillegg til skolenes egne
trivselsreglement. Godkjenning av
skolenes trivselsreglement delegeres til
den enkelte skoles samarbeidsutvalg.
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