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Kontaktinformasjon
Ekeberg skole
Hvittingfossveien 59
3080 Holmestrand
Åpningstider: 08:00 – 15:30
Telefon: 33 05 96 20
Epost: ekeberg.skole@holmestrand.kommune.no
https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole-og-utdanning/skolene-i-holmestrand/ekebergskole/
SFO: 33 05 96 21/975 69 796
Åpningstider: 07:00 – 17:00

Administrasjon
Rektor, Liv Berit Arenth
Epost: liv.berit.arenth@holmestrand.kommune.no
Undervisningsinspektør 1.-3. trinn og SFO, Vibeke Ortveit
Epost: vibeke.ortveit@holmestrand.kommune.no
Undervisningsinspektør 4.-7. trinn, Bodil Sakkestad
Epost: bodil.sakkestad@holmestrand.kommune.no

Samarbeidspartnere
Helsesykepleier
Helsesykepleier er på Ekeberg skole mandag til fredag hver uke fra 08:00 – 15:30. Hun er å treffe på telefon:
995 74 798.

Tannlege
Holmestrand tannklinikk, Langgaten 45, telefon: 33 05 29 77.

PPT
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er en del av kommunens totale hjelpeapparat. Her tilbys utredning, behandling
og veiledning i forbindelse med
• Lærevansker, fagvansker eller atferdsvansker
• Syn, hørsel
• Psykisk og fysisk nedsatt funksjonsevne
Pedagogisk psykologisk tjeneste treffes på telefonnummer: 469 19 733.

Skolerute og feriedager
Skoleåret 2022-2023
Se kommunens hjemmeside https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole-ogutdanning/skoleruter-ferier-og-fridager/

Fri fra skolen – permisjon og sykdom
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.

Permisjon inntil 2 dager
Foresatte søker kontaktlærer via VISMA flyt skole (VFS).

Permisjon 3-10 skoledager
Foresatte søker permisjon fra undervisningen via VISMA flyt skole.
Permisjonssøknaden bør foreligge minst 3 uker før permisjonen skal tre i kraft. Nødvendig begrunnelse,
eventuelt dokumentasjon, skal følge søknaden.
Foresatte skal gi skriftlig melding ved alt fravær, også deler av skoledager. Ved fravær utover 3 dager bør
foresatte ta kontakt med skolen.

Nærmiljø
Ekeberg skole ligger på fjellet i Holmestrand. Vi er sentrumskolen i byen, og er en skole i vekst.
Ekeberg skole har i dag cirka 400 elever fra 1.-7.trinn.

Trafikk og skolevei
Vi oppfordrer til at flest mulig sykler eller går 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 seg av tilviste parkeringer
eller av- og påstigningsområdet.

Skoleskyss
Elever i 1. klasse som har over 2 kilometer skolevei tilbys gratis skoleskyss (buss eller drosje). Elever i
øvrige klasser tilbys skyss dersom de har over 4 kilometer skolevei. Tilbudet gjelder kun mellom hjem og
skole, skyssen blir satt opp etter skolens start- og slutt-tider. Elever i SFO kan benytte oppsatt skyss
innenfor skolens start- og slutt-tider. Funksjonshemming eller spesielt farlig skolevei kan også gi tilbud om
skyss.

Organisering av skoledagen
1. økt
2. økt
3. økt
4. økt
5. økt
6. økt
7. økt

08:30-09:15
09:15-10:00
10:15-11:15
12:15-13:15
13:15-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15

Leksetid
Elever på 5.-7.trinn har rett til leksetid på skolen. I leksetiden får elevene hjelp med skolearbeidet. Dette er
ikke en del av opplæringen. Det er frivillig om man vil delta.

Foreldremøter og utviklingssamtaler
Det avholdes 1 foreldremøte (høst) og to utviklingssamtaler (høst og vår) per skoleår. Det blir sendt egen
innkalling til disse.

Skolefritidsordningen – SFO
Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid for barn på 1. til 4. trinn og for barn med spesielle
behov på 5. til 7. trinn. SFO holdes åpent i tidsrommet 07:00-17:00 mandag til fredag.
SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og med
forskjellig funksjonsnivå. SFO skal, gjennom innhold og arbeidsmåter, legge til rette for god samhandling i
barnegruppene, mellom enkeltbarn og mellom voksne og barn. Barna skal ha gode vilkår for å medvirke i
SFO. Skolefritidsordningen har vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Du kan søke om plass for
barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO) via kommunens hjemmeside.

Fritak fra aktiviteter
Elever skal etter skriftlig melding fra foresatte få fritak fra de deler av undervisningen 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
foresatte om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen.

Klagerett i grunnskolen
Etter Forvaltningsloven er det adgang til å klage på følgende:
• Enkeltvedtak vedrørende skoleplassering, skoleskyss, spesialundervisning, særskilt Norsk for
språklige minoriteter, morsmål og tospråklig fagopplæring.
• Elevenes fysiske og psykososiale miljø.
• Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen.

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

Medisinsk informasjon
Noen barn er avhengige av å ta medisiner mens de er på skolen. Det er i utgangspunktet foreldrene som er
ansvarlige for medisinering forordnet av legen. Det 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. antibiotikakurer) brukes egen avtale.

Visma Flyt Skole
Visma Flyt Skole (VFS) er kommunens skoleadministrative system. Som foresatt kan du kommunisere med
skolen, melde fra om og følge med på elevens fravær, vurderinger og karakterer, søke om permisjon, søke
om og redigere SFO-plass, gi samtykker m.m.
https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole-og-utdanning/den-digitaleholmestrandsskolen/visma-flyt-skole/

Trivsels- og ordensreglement
Alle elever på Ekeberg skole skal følge skolens Trivsels- og ordensreglement. Foreldre/foresatte bes om å
gjøre seg kjent med dette sammen med barnet.

Digitalt utstyr
Alle elever og foresatte skal signere på og følge skolens regler og betingelser for bruk av iPad og PC, dette
gjøres i VFS.

Bilder og film på ulike medier
Bruk av bilder og film av elever på Ekeberg skole på ulike medier må godkjennes av foresatte, dette gjøres i
VFS.

Organisasjoner – råd og utvalg
Samarbeidsutvalget (SU)/skolemiljøutvalget (SMU)
Samarbeidsutvalget er skoles øverste samarbeidsorgan. SU er et rådgivende organ som har rett til å uttale
seg i alle saker som gjelder skolen.
I SU/SMU sitter leder, nestleder og én representant ekstra fra FAU. Leder, nestleder og elevråd og én
representant ekstra fra elevråd. Rektor, representant fra kommunen, to representanter fra skolens
pedagogiske personale og én representant fra andre ansatte.
Skolemiljøutvalget (SMU) 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 psykososialt.

Foreldrerådets arbeidsutvalg– FAU
Alle foresatte som har barn ved Ekeberg skole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et
arbeidsutvalg/FAU. FAU skal fremme foresattes fellesinteresser. Se Opplæringsloven § 11-4.

Elevråd
Elevrådet tar opp saker som angår skolehverdagen til elevene. I elevrådet sitter det 1 elev fra hver gruppe
fra 5.-7. trinn.

Klær og utstyr
Alle elever er ute i løpet av en skoledag, og været kan være svært varierende. Skolen ber derfor om at
foreldre/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 igjen, legges i kurven for gjenglemt
tøy ved hvert klasserom. Dette samles og sendes vekk før jul- og sommerferie.

Ekeberg skole
Hvoittingfossveien 59
3080 Holmestrand
ekeberg.skole@holmestrand .kommune .no
www .holmestrand .kommune .no

