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Om heftet «Skoleinformasjon for foreldre» 
 

Dette heftet er laget for å gi kortfattet informasjon til foreldre om skolen. Vi 

presenterer skoleruta og ansatte (pr. skolestart) og har diverse info som er 

oppført i alfabetisk orden. 

Skolen har også en del informasjon på nettsiden (akgalta.no). Vi har også en 

facebookside hvor vi av og til legger ut info fra skolen. 

Gi gjerne tilbakemelding til rektor om innholdet i heftet. Dette er første året 

vi har samlet info i dette formatet, og derfor er vi også nysgjerrige på om det 

fyller sin hensikt som er å være en nyttig og tilgjengelig informasjonskilde. 

Send en e-post til rektor@akgalta.no eller ta kontakt på telefon 967 06 192. 
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Velkommen til skoleåret 2018/2019! 
Alta Kristne Grunnskole tilbyr en tiårig læringsreise, faglig, sosialt og 

verdiorientert. Læring står i sentrum og det skal skje i et trygt og godt miljø 

preget av kristne verdier. Dette er en ledestjerne for oss. 

I år feirer skolen 15-årsjubileum. Vi er takknemlige for den tilliten vi får når 

foreldrene sender sine barn til skolen vår. Vi er stolte over det arbeid som 

gjøres, samtidig som vi også stadig arbeider med og ønsker å utvikle oss i 

positiv retning. 

Det stilles samme krav til AKG på kvalitet og arbeid som den offentlige 

skolen. Vår godkjenning bygger på at vi tilbyr en jevngod opplæring, men på 

et kristent grunnlag. Det kristne grunnlaget er også helt avgjørende for oss. 

Vi har tre overordnede mål som vi styrer etter: 

- Fast verdigrunnlag 

Dette er et mål som vi fremst oppfyller gjennom aktivitet og handling. 

Skoledagen har en del kristne kjennetegn ved oppstart av skoledagen, felles 

sangsamling samt en egen plan for kristendomsfaget. Det kristne 

verdigrunnlaget skal også komme frem i andre fag. 

- Trygt skolemiljø 

Alle elever skal ha det trygt og godt på skolen. Dette er ikke kun et mål for 

oss, men også noe som er lovfestet. For å oppnå dette prøver vi å arbeide 

systematisk med å forebygge problemer samt å ha gode rutiner når det 

oppstår utfordringer. 

- Godt faglig resultat 

God læring og undervisning kommer ikke med automatikk selv om man har 

en utdanning i bunn. Undervisningen baseres på godkjente planer, og vi 

prøver stadig å se hvordan den kan utvikles til det bedre i et faglig fellesskap. 

Håkan Funck 

Rektor 
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SKOLERUTE 
Den fullstendige skoleruten med kalender finnes på akgalta.no. Her er 

aktuelle datoer gjengitt. 

Måned Dato Kommentar 

August 20. Skolestart 

Oktober 1.-5. Høstferie 

Desember 20. Siste skoledag før jul 

Januar 2. Første skoledag etter jul 

Februar 20.-22. Vinterferie 

 25. Planleggingsdag (elevene har fri) 

April 12. Siste skoledag før påske 

 23. Første skoledag etter påske 

Mai 1. Offentlig høytidsdag 

 17. Grunnlovsdag 

 30.-31. Kristi Himmelfartsdag + fridag 

Juni 3. Planleggingsdag (elevene har fri) 

 10. 2. pinsedag 

 20. Siste skoledag 

Dersom noen dager blir skolt inn eller ved andre forandringer, vil det bli gitt 

informasjon om dette. 
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ANSATTE 
Oversikt over ansatte skoleåret 2018/2019. De som har permisjon er ikke 

med i oversikten. 

 

Navn Stilling 

Arne Kristian Arnesen Vaktmester. Styreformann 

Anne Helene Arnesen Kontaktlærer 6. trinn 

Karin Hamnevoll Kontaktlærer 10. trinn 

Hilde Haugan Assistent 

Helene B. Isaksen Kontaktlærer 3. trinn. Teamleder b-trinn 

Eirin Johannessen Kontaktlærer 4. trinn. Spes.ped ansvarlig 

May Ragnhild V. Jørgensen Faglærer 

Britt Klevberg Kontaktlærer 2. trinn 

Trine O. Mudenda Faglærer 

Astrid Helene Nilsen Kontaktlærer 8. trinn 

Helene Olsen Lærling 

Rut Olsen Assistent 

Torunn Pedersen Assistent / Faglærer 

Martti Raudas Faglærer 

Torill Sivertsen Kontaktlærer 5. trinn 

Maria Solli Faglærer. Teamleder u-trinn 

Stian Strand Faglærer (vikar) 

Annie Suhr Kontaktlærer 1. trinn 

Anne Thomassen Kontorfullmektig / Faglærer 

Trude Thomassen Inspektør / Faglærer 

Sonja Wilhelmsen Kontaktlærer 9. trinn 

Gøril H. J. Winterseth Kontaktlærer 7. trinn 

Anne Marie Hågensen Renholder (vikar) 

Anne Marie Nilsen  Renholder 

Inger Olsen Renholder 
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Diverse info A-Å 

 

AKTIVITETER OG TURER 
Når vi har turer og aktiviteter i nærområdet er det viktig å følge den info som 

gis fra skolen. Gi tilbakemelding til kontaktlærer hvis info mangler eller er 

mangelfull. 

Skolen har laget interne regler for turer i nærområdet for å ivareta 

sikkerheten til elevene.  

Se også under «Skoleturer». 

BIBLIOTEKSBØKER 
Biblioteksbøkene i vårt skolebibliotek blir gjennomgått av en biblioteks-

komite. Bøkene er merket med hvilke trinn de er egnet for. Av og til blir det 

også lånt bøker fra kommunens bibliotek. Dette blir det som regel opplyst om 

på ukeplanen. Læreren kan ikke lese igjennom alt elevene får låne med seg 

hjem. Sjekk gjerne bøker som deres barn har lånt.  

DANNELSESTRAPPA 
Dannelsestrappa er en samling sosiale mål og kjennetegn for positiv atferd. 

På hvert trinn gjennom hele skoleløpet er det formulert egne mål. På denne 

måten er dette en rød tråd gjennom utdanningsløpet fra barneskolen til 

ungdomsskolen for barn på AKG. Målene finnes på hvert klasserom og en en 

del av vårt systematiske arbeid for et godt og trygt læringsmiljø. 

FACEBOOKSIDE 
Skolen har en åpen facebookside. Der legger vi av og til ut info og bilder fra 

skolen. Hvis du som forelder bruker facebook ønsker vi gjerne at du går inn 

og liker siden så får du opp nytt innhold i din egen facebook-feed. Når vi har 

viktig informasjon som skal til foreldrene bruker vi aldri facebook som 

utelukkende kanal, men vi sender også info via skriv og/eller sms. 
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FAU 
FAU står for «Foreldrerådets arbeidsutvalg». Det er normalt fem medlemmer 

og to varamedlemmer i FAU. Medlemmene velges på to år av foreldrerådet. 

FAU:s oppgave er å representere foreldrene på skolen, fremme deres 

innflytelse på barnas skolegang og bidra til et godt skole/hjem samarbeid. 

FAU skal ta opp spørsmål som angår og interesserer foreldre. FAU skal også 

uttale seg i saker fra styret og rektor. Leder for FAU blir også innkalt som 

representant til styremøtene. FAU har egne vedtekter. 

Det er FAU:s oppgave å organisere aktivteter som FAU bestemmer, som 

eksempelvis skolens 17.mai arrangemeng.  

FORELDREBETALING 
Se «skolepenger». 

FORELDREMØTER 
Vi gjennomfører foreldremøter i alle klasser, normalt i september og mars. En 

del av agendaen er felles for alle klassene. I foreldremøtet velges også en 

foreldrekontakt. I foreldremøtene er det anledning til å drøfte ulike spørsmål 

vedrørende klassen og skolen. 

FORELDRERÅD 
Foreldrerådet defineres som alle foreldre / foresatte som har barn på skolen. 

Det er dermed også formelt et rådsorgan som kan gi råd og innspill til skolen. 

Det er foreldrerådsmøte minst en gang i året, under høstsemesteret. 

Medlemmene i FAU (se eget punkt) velges av foreldrerådet. 

FORSIKRING 
Skolen har tegnet obligatorisk forsikring for elevene. Det er en 

ulykkesforsikring som gjelder i skolen, vei til og fra skolen samt under 

skoleturer og lignende aktiviteter i regi av skolen. 

FOTOGRAFERING 
Vi har skolefotografering hvert år for 1. og 10. trinn. Det gis informasjon til 

hjemmene om når det er aktuelt og hva man får tilbud om å kjøpe. 
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FRAVÆR 
Skolen skiller på gyldig og ugyldig fravær. Gyldig fravær er knyttet til sykdom 

eller innvilget permisjon. Ugyldig fravær er når man unnlater å melde til 

skolen eller tar seg fri uten at permisjon er innvilget. Det er likevel verd å 

merke seg at på sommer- og julebrev samt vitnemål står det totale fraværet 

oppført uten at det er angitt hva som er gyldig og ugyldig. Man kan søke om å 

få strøket en del fravær på vitnemålet etter nærmere regler. 

Når det gjelder permisjoner, så kan kontaktlærer gi permisjon inntil tre dager. 

For lengere permisjoner må søknaden behandles av rektor. Skolen har ikke 

anledning etter lovverket å gi lengere permisjon enn 10 dager. 

Se også avsnittet «melding om sykdom». 

FREDAGSSAMLING 
Hver fredag i 3. økt har vi en sangsamling i gymsalen for alle klassene. 

Klassene rullerer i å ha ansvar for programmet og har da også egne 

fremføringer av sanger eller lignende i tillegg til andakt og felles sanger. Ofte 

er det også salg av vafler etter sangsamlinga. Vi setter pris på besøk fra 

familie og andre i sangsamlinga! 

FRITT SKOLEMATERIELL 
Det elevene trenger av blyanter, viskelær, ark, bøker og lignende vil de få 

utdelt etter hvert som de trenger. Det er også en del utstyr elevene får tildelt 

og som de selv må kjøpe nytt dersom det kommer bort. 

FRONTER 
Fronter er en s.k. læringsplattform som mange skoler bruker. Det finnes ulike 

funksjoner, og vi bruker ikke alle.  

Kontaktlærerne skal legge ut ukeplanene på Fronter. Der skal foreldrene også 

kunne se registrert fravær og anmerkninger. Ungdomsskoleelevene skal også 

se karakterer på prøver og innleveringer i Fronter. Sistnevnte er en rutine vi 

innfører fra skoleåret 2018/2019. 
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Dersom en forelder mangler tilgang til Fronter kan man gi beskjed til 

kontaktlærer eller rektor. 

GODTER OG BRUS 
Godter, brus og energidrikk er ikke tillatt i skoletiden. De ganger vi tillater 

avvik fra dette gis det særskilt beskjed. Dette kan f.eks. være i planlagte 

«kosetimer». Vi ønsker likevel å holde dette på et minimum. 

GYMSKO 
Elevene må ha gymsko som de kan bruke i gymsalen. De må ha lyse såler som 

ikke lager merker i gulvet. Vi oppfordrer til at man ikke lagrer gymskoene på 

skolen. 

HJEMMESIDE 
Skolen har en nettside på www.akgalta.no. Der finnes en del informasjon om 

skolen, samt forskjellige dokumenter som skal være tilgjengelige. På 

nettsiden publiserer vi også av og til aktuell informasjon og bilder fra turer og 

aktiviteter. 

INNESKO 
Det er viktig at alle elevene utstyres med innesko. Det bidrar til bedre 

inneklima og er mer komfortabelt for elevene.  

INSPEKSJON 
Det gjennomføres inspeksjon i friminuttene. De ansatte har inspeksjon etter 

en oppsatt plan. Det er som hovedregel fire voksne på inspeksjon, og de har 

hver sine ansvarsområder. Hensikten med inspeksjonen er å bidra til at 

elevene skal ha det trygt og godt på skolen. Elevene har voksne å henvende 

seg til behov, og de voksne skal være årvåkne på hva som skjer i friminuttene. 

KLASSEKONTAKT 
Blant foreldrene i klassen velges en eller to til klassekontakt. Oppgaven er å 

være et bindeledd mellom hjem og skole. Bl.a. er klassekontakten involvert i 

planlegging av 17. mai-aktiviteter. Klassekontakten kan også ta opp ting med 

skolen på vegne av andre foreldre. 
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KLÆR 
Elevene på barnetrinnet skal være ute i friminuttene. Det er derfor viktig at 

de har gode klær slik at de er tørre og varme. Når elevene er på turer er dette 

også viktig.  

Det kan fort skje at elever opplever klæs- og motepress. Samtal gjerne med 

barna hjemme om at klær kan sende signaler og at hvilke klær noen velger å 

ha ikke gir noen grunn for å opptre nedlatende mot andre. 

KONTAKTMØTER 
Kontaktlærer holder kontaktmøter med foreldre og elev, normalt i november 

og april. I kontaktmøtene er temaet elevens faglige og sosiale utvikling og 

ståsted. Kontaktlærer setter opp tidspunkter for møtet. 

KROPPSØVING: GYMKLÆR OG DUSJING 
Alle klassene har undervisning i kroppsøving. Det er obligatorisk med 

gymklær og dusjing fra 5. klasse og oppover når man har andre timer etterpå. 

Skolen har også svømmeundervisning, se avsnittet «svømming». 

LEKSEHJELP 
Det lages et eget skriv om tilbud og organisering av leksehjelp. Leksehjelp er 

et frivillig tilbud.  

LUS 
Dersom en elev får lus, melder foreldrene fra til skolen. Eleven går på skolen 

som vanlig, men hjemmet starter medisinering umiddelbart. For å hindre 

spredning og for at andre elever kan bli sjekket, sender skolen informasjon til 

de andre hjemmene. 

MAT OG HELSE 
De fleste timene i faget Mat og Helse er på 7. og 9. trinn. Hygiene er viktig, og 

de med langt hår må bruke hårstrikk. Innesko er viktig også på 

skolekjøkkenet. 
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MATPAKKE 
Elevene spiser på slutten av andre økt, før langfri. En god og sunn matpakke 

gir overskudd og glede. Det finnes mange måter å lage en matpakke på. 

Inkluder gjerne noe frukt og grønt. Unngå sukkerholdig drikke. Les gjerne 

gode tips på helsenorge.no/skolemat. 

MELDING OM SYKDOM 
Melding om sykefravær gis snarest til skolen. Dette gis i første hånd ved 

telefonsamtale eller melding til kontaktlærer. Dersom kontaktlærer ikke er 

tilgjengelig eller bekrefter mottatt melding, gis beskjed til skolens 

administrasjon. Kontaktopplysninger finnes bak i heftet. 

MELDINGSBOK 
Den tradisjonelle meldingsboka er i stor grad erstattet av sms. Beskjed om 

fravær etc. kan gjerne sendes via sms, enten til kontaktlærer eller til vårt 

felles meldingsystem Transponder. Nummeret som meldinger kan sendes på 

er 59 44 00 04. Vi bruker også meldingsbok i mange klasser.  

MERKING AV KLÆR 
Vi oppfordrer foreldrene til å merke klær. Vi får en del gjenglemte klær på 

skolen og det er mye lettere å håndtere med god merking. 

MITT VALG 
Mitt Valg er et undervisningsprogram for utvikling av et godt læringsmiljø og 

læring av sosial og emosjonell kompetanse. Et viktig prinsipp er at «gode valg 

kan læres». Skolen bruker opplegg fra Mitt Valg kontinuerlig gjennom 

skoleåret.  

MOBILTELEFON/MOBILHOTELL 
Elevene skal som hovedregel ikke bruke mobil i skoletiden. På mellom- og 

ungdomstrinnet skal medtatte mobiler oppbevares i mobilhotell. Det er p.t. 

anledning for ungdomsskoleelevene å bruke mobilen i langfri. Dersom det 

kommer endringer i dette så gis det informasjon i forkant. 
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OPPLYSNINGSPLIKT 
Etter friskoleloven har skolen plikt til å opplyse barnevernstjenesten ved 

vedvarende alvorlige atferdsvansker eller dersom det foreligger mistanke om 

omsorgssvikt. Denne opplysningsplikten går før ansattes taushetsplikt. 

OPPSTART AV SKOLEDAGEN 
Ved starten av skoledagen har vi en felles ordning for alle klassene. Elevene 

stiller opp utenfor klasserommet og tar av hodeplagg, ytterplagg og utesko. 

Læreren håndhilser på elevene. Når alle er i klasserommet ber vi Fader vår i 

lag og synger en sang. 

ORDENSREGLEMENT 
Skolens samlede ordensreglement består av «Ordensregler for Alta Kristne 

Grunnskole», «AKG Skoleregler for 1.-7. klasse» samt «AKG Skoleregler for 8.-

10. klasse». Disse sees i sammenheng. De finnes tilgjengelige på 

hjemmesiden akgalta.no under «Dokumenter og info». 

PC-BRUK 
Elevene bruker pc i mange timer. Skolen har pr. august -18 ca 40 pc:er til bruk 

i klassene. Bruk av data er en viktig del av det å lære digital kompetanse. Vi 

har også et eget reglement for bruk av datautstyr ved AKG. 

PERMISJONER 
Se «fravær» 

PERSONOPPLYSNINGER 
Personopplysninger som er nødvendige for gjennomføring av opplæringen vil 

bli håndtert i tråd med regelverket om personvern. I forbindelse med ny 

personvernlovgiving er det en del pågående arbeid med å sikre rutiner i 

henhold til dette.  

PERSONSKADE 
Skolen har førstehjelpsutstyr på skolen og med på aktiviteter. Det kan 

dessverre oppstå personskader av og til. I tilfeller hvor en elev må oppsøke 
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lege (eller i andre tilfeller hvor det vurderes som hensiktsmessig) skal skolen 

også skrive en skademelding. Vi har også hatt førstehjelpskurs for ansatte. 

PPT 
PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er et kommunalt støtteapparat til både 

offentlige og private skoler. Skolen har et godt samarbeid med PPT, både når 

det gjelder enkeltelever som trenger ekstra støtte og når det gjelder skolens 

eget arbeid med læringsmiljøet. Skolen tar ikke kontakt med PPT om 

navngitte elever uten samtykke fra foreldrene. 

RÅDGIVER 
Skolen har en rådgiver som har ansvar for å gi elevene i 10. klasse 

informasjon og veiledning i forbindelse med valg av utdanning og yrke. 

Rådgiveren er også tilgjengelig for samtaler med elever på andre trinn. Dette 

kan gjelde både fremtidig utdannings- og yrkesvalg og sosiale spørsmål. 

SKOLEHELSETJENESTE 
Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste som har ansvar for alle 

kommunens elever, uansett skoleslag. De legger til rette for at vi har en 

helsesøster som er tilgjengelig på faste tidspunkter. Tjenesten bistår med 

vaksinasjoner, elevsamtaler samt i noen tilfeller med bidrag i undervisningen 

i temaer som man er enige om. Skolen og skolehelsetjenesten har også en 

dialog som sikrer at helsesøster har kjennskap til og respekt for skolens 

verdigrunnlag. 

SKOLEMELK 
Det er mulig å bestille et utvalg av produkter knyttet til skolemelk-ordningen. 

Bestillingslista lages for et semester av gangen og man kan bestille en eller 

flere produkter i løpet av uka. Pr. august 2018 er det tre drikke-alternativ 

(melk, eplejuice og sukkerfri sjokolademelk) samt tre yoghurt-alternativ 

(sprett banan, laktosefri blåbær samt en go’morgen yoghurt). Skolemelka blir 

fakturert fra skolen. 

Skolemelka er i utgangspunktet et tilbud for de som har fast bestilling. Man 

skal ikke regne med at elever kan kjøpe produkter ut over dette.  
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SKOLEMILJØ 
Alle elever har rett til et trygt og skolemiljø. Skolen jobber systematisk med 

dette og har rutiner for hva som skal gjøres hvis en elev ikke har det bra på 

skolen. Vi trenger også god informasjon fra foreldre og elever om hvordan 

skolemiljøet oppfattes og når ting skjer. Vi har informasjon på hjemmesiden 

om regler rundt skolemiljøet, og det er også fast tema på foreldremøtene på 

høsten.  

SKOLEPENGER 
Foreldrebetaling er en del av grunnlaget for skolens økonomi. Hoveddelen 

kommer likevel fra statstilskudd fra Utdanningsdirektoratet. 

Skolepenger faktureres månedsvis, og vi ser helst at de betales via avtalegiro. 

I satsene er det lagt inn søskenmoderasjon, og de er p.t. som følger: 

1 elev: kr. 600,- pr. mnd 

2 elever: kr. 960,- pr. mnd 

3 eller flere elever: kr. 1.200,- pr. mnd 

 

SKOLEPLASS 
Skolen har godkjenning for inntil 135 elever. Skolen har også et 

inntaksreglement som bl.a. er tilgjengelig på hjemmesiden. Søknad om 

skoleplass kan sendes via elektronisk skjema på nettsiden (akgalta.no), eller 

på skjema som fås fra skolen. Tildelt skoleplass bekreftes med en egen avtale, 

som da også formelt er et enkeltvedtak om skoleplass. 

SKOLERUTE 
Skolen har som praksis å følge skoleruten til kommunen. Dette er av 

praktiske grunner knyttet til bl.a. skoleskyss. Skoleruten publiseres også på 

skolens hjemmeside. Dersom det gjøres avvik fra skoleruten (f.eks. at man 

skoler inn noen dager) så sendes det beskjed til hjemmene om det. 

SKOLESKYSS 
Elever på AKG har rett til skoleskyss på lik linje som elever i den offentlige 

skolen. Dette gjelder selv om eleven går på AKG og har en offentlig skole som 
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er nærmere hjemmet. P.t. har elever fra 3. trinn og høyere rett til skoleskyss 

dersom skoleveien er mer enn 4 km. For elever på 1.-2. trinn er grensen 2 

km. 

Søknad om skoleskyss må gjøres på nett. På adressen 

snelandia.no/skoleskyss finnes info om skoleskyss og registrering av behov 

for skoleskyss.  

Skyssbevis kan fåes elektronisk (til mobiltelefon) eller som et skysskort. Man 

er selv ansvarlig for skysskortet. Tapt skysskort kan erstattes via nettsiden 

ovenfor (mot kostnad).  

SKOLETURER 
Igjennom skoleåret og skoleløpet er det en del skoleturer. Noen av turene er 

mer eller mindre faste på enkelte trinn. I tillegg gjøres det kortere turer ut fra 

hva som planlegges til enhver tid.  

Kontaktlærer (eller ansvarlig faglærer) gir informasjon til hjemmene om hva 

som trengs av klær og utstyr etc. Skolen har utarbeidet interne retningslinjer 

for turer for å ivareta sikkerheten på en god måte. For enkelte turer gjøres 

også egne risikoanalyser i forkant. Skolens ordensreglement gjelder også ved 

skoleturer, og skolens lovpålagte forsikring gjelder også for turer. 

SMS 
Skolen abonnerer på et system for å kunne sende ut sms til bl.a. foreldre. Det 

heter Transponder. Man kan ta imot meldinger både som vanlige sms, og 

man kan også installere en app som heter «Transponder» og få meldingene 

dit. Det går også å sende sms til skolen på tlf. 59 44 00 04.  

SVØMMING 
Vi har undervisning i svømming på 2., 3., 4., 7. og 9. trinn. Dette er en del av 

kroppsøvingsfaget. Vi leier Nordlysbanen til dette. Lærerne som har ansvar 

for svømmeundervisning er underlagt samme krav til livredningsprøver etc. 

som i den offentlige skolen. Det er viktig at elevene har svømmetøy med når 

de har svømming. Hvis de av noen grunn ikke kan delta i undervisninga, må 

de likevel bli med til Nordlysbadet, men sitte på kanten. 
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SYKLING TIL SKOLEN 
Elever på alle trinn har lov å sykle til skolen. Sykkelhjelm er påbudt. For elever 

på barnetrinn som ikke har hjelm, kan sykkelen bli inndratt slik at den må 

hentes av foreldrene. Kryssing av veier må kun skje ved merkede 

overgangsfelt.  

Kommunen arrangerer årlig sykkelopplæring for 1.-3. klasse. Informasjon om 

dette sendes fra skolen gjennom kontaktlærerne. 

TAUSHETSPLIKT 
Alle skoleansatte har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven. Dette 

betyr f.eks. at ansatte ikke skal fortelle om elevers eller andre ansattes 

personlige forhold.  

UKEPLAN 
Ukeplanen gir en oversikt over skoledagen, lekser og beskjeder til foreldrene. 

Kontaktlærer er ansvarlig for ukeplanen. Den skal leveres ut til elevene på 

fredag. Den skal også legges ut på Fronter slik at foreldre og elever også kan 

finne den der.  

VURDERING FOR LÆRING 
Dette er et begrep som handler om at elevene skal få en god vurdering 

underveis i opplæringa. Hensikten med vurdering og tilbakemelding er at det 

skal fremme elevenes læring. Det er fire sentrale prinsipper i dette: 

1) Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 

2) Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på 

arbeidet eller prestasjonen. 

3) Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. 

4) Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å 

vurdere eget arbeid og utvikling. 

ÅRSPLAN 
Det lages årsplaner for undervisningen i alle fag, på alle trinn. Årsplanen er 

basert på skolens læreplaner. Årsplanen forteller om hvilke mål man arbeider 

med, hvilke aktiviteter som er planlagt, hvilket fagstoff som brukes og 
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hvordan elevene vurderes. Foreldre og elever kan også få kopi av årsplan ved 

å spørre kontaktlærer eller faglærer.  
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KONTAKTOPPLYSNINGER OG INFO 
 

 

Adresse: 

Alta Kristne Grunnskole SA 

Mikkelholmen 10 

9514 Alta 

 

Telefon: 

Skolekontoret: 78 44 30 80 

Rektor: 967 06 192 

 

Hjemmeside og e-post: 

www.akgalta.no 

post@akgalta.no 

rektor@akgalta.no 

 

Bankkonto:  

1644.17.05429 

 


