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VISJON FOR RINGEBU UNGDOMSSKOLE: 

Alle på skolen skal oppleve trygghet, mestring og 

respekt 

VERDIGRUNNLAG FOR RINGEBU UNGDOMSSKOLE: 

Ringebu ungdomsskole skal gi elevene grunnleggende kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger slik at de lykkes i å gjennomføre ungdomsskolen.  

Vi vil arbeide for at elevenes egne mål, skolens mål og samfunnets mål for 

skolen henger sammen. 

Ringebu ungdomsskole skal være en trygg arbeidsplass for både elever og 

voksne. 

Skolen skal gi elevene variert og meningsfull opplæring og legge til rette for 

at ingen faller utenfor. 

Ringebu ungdomsskole mener at alle mennesker ønsker å lykkes i det de gjør 

og trenger å se konkrete resultater av egen innsats for å oppleve mestring. 

Skolen skal stimulere til selvstendighet, samarbeid og kreativitet.  

 

 

 



 

 

Velkommen til et nytt skoleår! 

Skoleåret 2022-2023 vil Ringebu ungdomsskole ha ca. 139 elever fordelt på 6 klasser. 

8.trinn: 2 klasser. 9.trinn: 2 klasser. 10.trinn: 2 klasser.  

Elevtallet vil erfaringsmessig kunne variere noe gjennom året. 

MOT 

Ringebu ungdomsskole har siden 2006 vært en MOT-skole og i 2011 inngikk Ringebu 

kommune avtale om å bli MOT-kommune. Ringebu ungdomsskole er også en del av 

satsningsprogrammet Skolen som samfunnsbygger. 

MOT er en ideell organisasjon som har livet til ungdom i sentrum.  

MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise MOT – MOT til å leve, MOT til å bry 

seg, MOT til å si nei. 

MOT-informatører ved skolen er Solfrid Moen, Torill Nystuen. Elevene og elevrådet har 

sammen skrevet Partnerskap mot mobbing, som hvert år skal underskrives i protokoll av nye 

elever. Du finner dokumentet vedlagt i dette heftet. 

Miljøfyrtårn 

Ringebu ungdomsskole er miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer at vi i det daglig har fokus 

på bedre sortering av avfall, lavere energiforbruk og miljøvennlige innkjøp. 

 

Vi ønsker velkommen til et nytt skoleår med fokus på læring, mestring, trygghet og respekt. 

 

Ola Morset                      Eivind Kjorstad 

Rektor      Ass. rektor 

 



 

 

Skoletid  

Elevene i ungdomsskolen skal ha 30,5 undervisningstimer per uke, de er fordelt slik: 

Mandag – tirsdag – onsdag og fredag: kl. 08.30 – 14.05 

Torsdag: kl. 08.30 – 14.35 

 

Kontaktinfo 

Ringebu ungdomsskole 

Skoleveien 1 

2630 Ringebu 

Telefon: 61 24 57 90  

E-post:  ola.morset@ringebu.kommune.no (tlf.: 971 31 355)  

  eivind.kjorstad@ringebu.kommune.no (tlf. 911 20 862) 

 

Web: http://www.ringebu.kommune.no 

 
 

 

 

 

   Her er vi! 

Skolehelsesykepleier Inger Blytt Vestad 

er til stede på skolen hver tirsdag og 

torsdag. 

Hun kan også nås på telefon: 404 36 909 

eller  

Inger.Blytt.Vestad@ringebu.kommune.n

o 

mailto:ola.morset@ringebu.kommune.no
mailto:eivind.kjorstad@ringebu.kommune.no
http://www.ringebu.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole/ringebu-ungdomsskole/


 

 Administrasjon 

Navn Stilling Telefon E-post 

 
Ola Morset 

 
Rektor 

 
971 31 355 

 

ola.morset@ringebu.kommune.no  
 

Eivind 
Kjorstad 

 
Ass. Rektor 

 
911 20 862 

 
eivind.kjorstad@ringebu.kommune.no 
 

Ragnhild 
Solbraa 

 
Rådgiver 

 
91 75 575 

 
ragnhild.solbraa@ringebu.kommune.no 
 

Anne Mette 
Storhaugen 
Nyborg 

 
Sekretær 

(tirs og tors.) 

 
61 24 57 90 

 
anne.mette.nyborg@ringebu.kommune.no  

 

Pedagogisk personale 

Teamleder 8. trinn: Gro Treider 

Teamleder 9. trinn: Lisa Maria Evison 

Teamleder 10. trinn: Ingrid Mork 

 

 

 

Assistenter 

Sven Roger Jansson   

Ruth Marie Holmen  

Sindre Odlolien 

Miljøveileder 

Rita Berget Moen 

Helsesykepleier 

Inger Blytt Vestad (404 36 909) 

8A 24 Maria Mehammer 

(tlf. 959 33 975) 

Jonas N. Brandvol 

(tlf. 907 31 432) 

8B 23 Christian Aali 

(tlf. 917 00 178) 

Tone Fossmo 

(tlf. 901 09 986) 

9A 24 Hans Ola Kampen 

(tlf. 957 30 179) 

Amalie E. Solstad 

(tlf. 481 56 501) 

9B 24 Lisa Maria Evison 

(tlf. 911 37 224) 

Camilla Anstensen 

(tlf. 992 59 384) 

10A 23 Solfrid Moen 

(tlf. 916 97 473) 

Ingrid Mork 

(tlf. 952 01 182) 

10B 21 Ingrid M. Brøste 

(tlf. 408 91 506) 

Tormod Haug 

(tlf. 416 44 606) 

Klasse Antall Kontaktlærere 

NB! 

Fra høsten 2021 ble 

tidligere SMS-kontakt 

erstattet med meldinger i 

Visma Min Skole-app! 

mailto:ola.morset@ringebu.kommune.no
mailto:eivind.kjorstad@ringebu.kommune.no
mailto:ragnhild.solbraa@ringebu.kommune.no
mailto:anne.mette.nyborg@ringebu.kommune.no


 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 
Visma Min skole-app for foresatte 

Høsten 2021 ble app-tjenesten Visma Min Skole innført. Skole-appen er en tjeneste 

for digital dialog mellom skole og hjem. Visma Min Skole-appen gjør det enklere for 

foresatte å holde følge med på hva som skjer i sin ungdoms skolehverdag. Appen er 

tilknyttet skyløsningen Visma Flyt Skole og erstatter den digitale meldingsboken, som 

er en SMS-tjeneste. 

Med appen kan hjemmet registrere fravær direkte og skolen kan gi foresatte 
informasjon om lekser og aktiviteter. I tillegg kan både skolen og foresatte sende og 
motta meldinger om forhold rundt eleven, som for eksempel ved aktiviteter utenom 
vanlig timeplan. 

Med Min Skole gjøres informasjon lett tilgjengelig og dialogen mellom skole og 
hjemmet blir enda enklere og mer effektiv.  
Slik fungerer appen: https://youtu.be/-PtJqZqNoYo  

 

Hjem-skole-samarbeid og beskjeder til skolen:  

Sykdom og andre forhold som oppstår brått meldes i Visma-appen til kontaktlærer, 

alternativt til faglærer i klassen dersom kontaktlærere er fraværende. Kontaktlærere 

sjekker jevnlig sin telefon for meldinger i løpet av skoledagen. Dersom du må komme 

i kontakt med oss i løpet av skoledagen, og ikke treffer den læreren du vil snakke med 

på telefon, vil ass. rektor (tlf. 911 20 862) og rektor (tlf. 971 31 355) som regel være 

tilgjengelige og kunne hjelpe.  

Generelt sett er det din ungdoms kontaktlærer du først og fremst forholder deg til. 

Imidlertid er du velkommen til når som helst å kontakte enten rektor eller ass. rektor 

om det føles mest riktig.  

Står du i en vanskelig situasjon, og opplever at du ikke klarer å snakke med hverken 

kontaktlærer eller skolens ledelse, vil skolehelsetjenesten eller foreldrekontakten i 

din klasse alltid kunne være til hjelp. De kan lytte og bringe problemstillingene videre 

til oss.  

 

 

 

https://youtu.be/-PtJqZqNoYo


 

MS Teams (iPad-app):  

Alle foreldre bør gjøre seg kjent med MS Teams, vite passordet til sin ungdom, og 

følge med her. Foreldrene får ikke egen tilgang til MS Teams, men bruker sin 

ungdoms tilgang. På MS Teams legges lekser og ukeplaner ut. Mye av skolearbeidet 

vil foregå og bli lagret her. 

Skolemiljøet:  

Opplæringslovens kapittel 9A slår fast at alle elevene har rett på et trygt og godt 
skolemiljø. Ringebu ungdomsskole skal arbeide systematisk for å fremme et trygt og 
godt miljø (§9A-3). Her presiseres også skolens handlingsplikt når vi blir kjent med, 
eller får mistanke om at noen ikke har det bra på skolen, eller at forhold utenfor 
skolen preger livet slik at skolemessig fungering blir påvirket.   

 

Spesialpedagogisk hjelp og ekstra støtte:  

I alle klasser drives det utstrakt tilrettelegging for at den enkelte elev skal lære best 
og mest mulig, helst innen klassens ramme. Noen har behov for mer 
spesialpedagogisk hjelp, tilrettelagt over tid. I slike tilfeller har vi egne rutiner for hva 
som skal gjøres internt på skolen, i samarbeid med vårt eget ressursteam. Ved behov 
trekker vi inn eksterne faginstanser som Pedagogisk psykologisk tjeneste, Barne- og 
ungdomspsykiatri eller Habiliteringstjeneste. Ta kontakt dersom det er noe du lurer 
på.  

 

Rutiner ved mistanke om/melding om krenkende handlinger/mobbing 

Melding eller mistanke om mobbing skal alltid tas på alvor. Som skole har vi plikt til 
å handle når vi blir kjent med bekymringsfulle forhold.  

Melding eller mistanke om mobbing skal alltid tas på alvor. Vi har plikt til:  
- Å følge med  
- Gripe inn i akutte situasjoner  
- Varsle all mistanke og kjennskap  
- Undersøke all mistanke og kjennskap  
- Sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø  

Dette gjelder på skolen og på skolevegen. Er det forhold på fritida som i negativ 
grad preger elevens skolesituasjon skal vi også forholde oss til dette og handle i tråd 
med denne rutinen.  

 

 



 

Skolehelsetjenesten:  

Helsesykepleier er som hovedregel tilgjengelig på skolen tirsdager og torsdager. Den 
enkelte elev og dere foreldre, kan på eget initiativ ta kontakt med 
skolehelsetjenesten for en samtale. Dette kan skje helt uavhengig av skolen.   

Om oppbevaring av elevopplysninger på skolen:  

Alle elever på skolen har elektronisk elevmappe. I elevmappa arkiveres dokumenter 
som gjelder hver enkelt elev. Dette er relevante formelle dokumenter som 
omhandler kartleggingsresultater, notater etter elevsamtaler og utviklingssamtaler, 
rapporter, fravær, møtereferater etc. Skolen har tre elektroniske og 
sikkerhetsgodkjente databaser for elevopplysninger: Visma flyt skole, Visma Sikker 
Sak og WEB Sak (Acos).  

Det er kun ansatte med tjenstlig behov som gis tilgang til elevmappene. For skolen 
gjelder dette   
- Rektor 
- Ass. Rektor 
- Lærere (ved behov, etter avtale med ledelsen)  
- Arkivansvarlig i kommunen  

Innsyn:  

- Eleven og foresatte har som hovedregel innsyn i egen mappe 
(Forvaltningsloven §§ 18-20 og Personopplysningsloven § 18).  
 

- Foresatte kan også kreve at særskilte opplysninger sperres eller slettes dersom 
dette ikke strider mot annen lov eller er uforsvarlig ut fra en samlet vurdering 
(Personopplysningsloven § 28).  

  
Dersom du ønsker å få informasjon om innholdet i elevmappa til ditt barn, eller 
kunnskap om dokumenter som overføres ved overganger, kan du ta kontakt med 
rektor. 

Fritak fra aktiviteter i opplæringen 

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldre få fritak fra de deler av undervisningen 
som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøvelse av annen 
religion/livssyn eller som krenkende. 
Se mer på lovdata. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3a


 

iPad  

Hver elev får utdelt en personlig iPad (nettbrett) til skolearbeid. iPaden er leaset av 
Ringebu kommune og eies av Atea. Enheten skal leveres tilbake til skolen ved slutten 
av skoleåret. Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller 
praktiske årsaker. Eleven må i slike tilfeller levere tilbake iPaden ulåst (uten passord 
eller annen autentiseringsmetode) 

Melk og jus 

Informasjon om bestilling av melk eller jus sendes med elevene den første uka. Se 
ellers www.skolelyst.no   

Råd og utvalg 

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg). Alle foreldrene er med i skolens foreldreråd. To 
representanter fra hvert klassetrinn utgjør FAU. FAU møtes månedlig og er et sentralt 
organ for skolen. Medlemmer og møtereferater finner du under fanen «FAU» på 
skolens hjemmeside. Du kan alltid ta kontakt med foreldrerepresentantene for din 
klasse, om stort og smått. De vil også kunne hjelpe deg i saker du synes er vanskelig å 
ta direkte med skolen.  

SU (Samarbeidsutvalget): Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. 
SU består av to representanter fra undervisningspersonalet, en representant for 
andre ansatte, to representanter fra Foreldrerådet, to representanter fra elevene og 
to representanter fra kommunen.   

SMU (Skolemiljøutvalget): Skolemiljøutvalget skal på samme måte som SU bestå av 
representanter fra elevene, foreldrerådet, skolens ansatte og kommunen. 
Sammensetningen i SMU skal være slik at foreldrene og elevene er i flertall. SMU er 
rådgivende i forhold til arbeidet for å fremme i godt skolemiljø. J.fr. §§ 9a og 13-10 i 
Opplæringsloven.  

Elevrådet: På Ringebu ungdomsskole består elevrådet av to representanter fra hvert 
av trinnene 8.-10.klasse. I elevrådet drøftes saker bl.a. som angår elevenes 
læringsmiljø, faglig og sosialt. Saker fra klassene er fast punkt på alle møter. Elevene 
velger selv leder, nestleder og sekretær. Ass. rektor er lærernes representant og 
deltar på alle møtene. På vanlig måte skrives innkallinger og referater. 

 

http://www.skolelyst.no/


 

 

 

 

 

 



 

Husk å ta godt vare på busskortet 

også over ferien. Det deles ikke ut 

nye kort ved overgang til 

ungdomsskole eller videregående. 

 

 

Regler, rutiner og planverk 

På kommunens skoleside og på hjemmesiden vår 

finner du flere dokumenter og lenker som beskriver 

rettigheter og plikter du har som skoleelev.  

For eksempel: 

• Ordensreglement for grunnskolen i Ringebu 

• Ringebuskolen på vei mot 2027 Skolepolitisk kvalitets- og utviklingsplan 

• Skoleskyss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ansatte ved Ringebu ungdomsskole ønsker elever og foreldre/foresatte godt 
nytt skoleår, fylt med gode opplevelser, mestring, respekt og godt samarbeid 

 

 
 

 
 

 

https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole/
https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole/ringebu-ungdomsskole/
https://www.ringebu.kommune.no/_f/p9/i6ee610f1-a8bb-4bfb-aa96-22c23dadca03/ordensreglement_ringebuskolen_vedtatt-2018.pdf
https://www.ringebu.kommune.no/_f/p9/i34491afb-28f7-4950-afa4-63dd9eb1db28/skolepolitisk_kvalitets_og_utviklingsplan_vedtatt_25112014.pdf
https://ringebukommune-my.sharepoint.com/personal/eivind_kjorstad_ringebu_kommune_no/Documents/Adm/Inspektør/Ordensregler%20for%20skoleskyss.pdf


 

 
 
 

   
I løpet av skoleåret drar elevene på ulike skoleturer, med og uten overnatting! 

 
Mange stivpyntede elever til det årlige juleballet. En festkveld for elever og lærere       

   
       Sandvolleyball                                                                                       Idrettsdag 

 

 
 

  
Skolehverdag 

 

 


