
 
 

Informasjon til elever og foresatte ved Inndyr skole. 

Endring i skoledagsorganisering 

Skolen vil gjøre noen endringer i skoledagsorganiseringa og praksis knyttet til utetid fra kommende 

skoleår: 

• Elevene er ute fram til skoledagens begynnelse kl 8.40. Unntaket er barna som er i SFO. De 

kan velge om de skal være inne eller ute. Skolen har inspeksjon før skolestart. Endring gjøres 

fordi vi ønsker en felles start for lærer og elever i klasserommet, da det vil være 

hensiktsmessig for ro og fokus i klassene. 

• Spisetida til elevene flyttes til kl 11.15. «Langfriminuttet» starter med utetid, går deretter 

over i spisetid, før neste læringsøkt begynner. Årsak til endring er at tidligere praksis med 

spisetid i siste del av 2.økt i for stor grad gått ut over opplæringstida/undervisninga til 

elevene. Vi tenker også at utetid før spisetid vil kunne gi elevene mer ro i spisesituasjonen. 

• Ungdomsskoleelevene har mulighet til å være i kantina i 2.friminutt, dvs at de velger selv om 

de vil være inne eller ute dette friminuttet. 

• Elevene på 1.-7.trinn får frukt i begynnelsen av 2.økt, ca kl 10. Elevene på u-trinnet får frukt i 

den første økta av praktiske årsaker. 

• Alle onsdager som småtrinn og mellomtrinn skal være på skolen, er fulle dager. Dvs skoledag 

fram til kl 14.45 på onsdager. Dette er for å oppfylle kravet om korrekt timetall på alle trinn. 

Videre har skolen vurdert at ordninga der elevene avsluttet kl 14.15 på onsdager ikke har 

fungert spesielt godt. Mange elever ønsket ikke leksehjelp, og tiden ble brukt til «lediggang» i 

påvente av bussavgang. 

• Skoledagens begynnelse og slutt vil være uforandret fra forrige skoleår.  

• Elevene får nærmere informasjon om dette på første skoledag. Vi gleder oss til å møte dem 

igjen 😊 

• Ta kontakt med skolen dersom det er noe dere lurer på. Vi ser fram til et konstruktivt og 

positivt skole-hjem-samarbeid til elevenes beste. 

Skoledagsorganisering 2019/2020 

1.økt 8.40-9.40 60 min 

1.friminutt 9.40-9.55 15 min 

2.økt 9.55-10.55 60 min 

2.friminutt  10.55-11.15 20 min 

Spisetid 11.15-11.30 15 min* 

3.økt 11.30-13.00 90 min* 

3.friminutt 13.00-13.15 15 min 

4.økt 13.15-14.15 60 min 

4.økt onsdager 13.15-14.45 90 min 

*Småtrinnet kan bruke inntil 10 min av 3.økt som utvidet spisetid. Elevene på mellomtrinnet kan bruke inntil 5 min av 3.økt 

som utvidet spisetid.  
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