FRIST FOR SØKNAD OM ELEVPLASS FRA HØSTEN 2013 = 15. NOVEMBER 2012
Barn som er født i 2007 skal begynne i 1. klasse i august 2012. Barn som er født før 1. april
2008 kan søke om fremskutt skolestart. Dette krever utredning og anbefaling fra skolepsykolog.
Foreldre/foresatte må i slike tilfelle snarest kontakte PPT-kontoret de sogner til geografisk.
Vi har en klasse på hvert trinn i barneskolen. Klassene har normalt 26 elever.
Ved overgangen til ungdomsskolen deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser.
Klassene på ungdomstrinnet har 27 elever. Vi kan derfor tilby plass til 28 nye elever fra 8. klasse.
Barn som har vært registrert minst 1 år i St. Paul menighet eller annen katolsk menighet i Norge
og barn som har eller har hatt søsken ved skolen, blir prioritert ved opptak.
En forutsetning for å bli prioritert er at søknadsfristen 15. november overholdes.
Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, vil det normalt kun tas inn nye elever dersom det blir
ledig plass ved at en annen elev slutter. Det er viktig at alle som vurderer å la sine barn begynne
på St. Paul skole, sender søknad om opptak i god tid. Avgangselever fra St. Paul skole blir videre
prioritert ved inntak til St. Paul gymnas.
Søknadskjema fås ved henvendelse til skolen eller på internett: www.stpaul.no

ELEVER SKAL IKKE VÆRE PÅ SKOLEN ETTER AT SKOLEDAGEN ER AVSLUTTET
En del elever ønsker å bli igjen på skolen etter at undervisningen er ferdig for dagen, noen venter
på eldre søsken eller på en venn i en annen klasse, andre på at mor/far skal hente etc. Opphold i
gangene medfører uoversiktlighet og unødige problemer for skolen. Vi har kun tilbud til de elever
som har plass på Pauline/SFO og til de elever som har avtale om deltakelse på leksehjelpen eller
andre prosjekter.

PERMISJONER, FRAVÆR, TURER, EKSKURSJONER m.m.

Alle barn har rett til opplæring. Det er foreldrene som har hovedansvaret for at denne retten
oppfylles, og i Norge velger nesten alle at barna blir elever på en skole. Noen ganske få får
hjemmeundervisning. De elever som går på skolen, må følge det opplegget skolen har. Skolen vil
ofte legge undervisningen som ekskursjoner, kino-/teaterbesøk, turer, leirskoler m.m. Når det er
bestemt for en klasse å ha et slikt opplegg, er det obligatorisk for alle elevene.
Loven gir elevene rett og plikt til 190 skoledager i året.
I spesielle tilfeller kan elever innvilges permisjon for inntil to uker. Permisjon for inntil to dager kan
avklares med klassestyrer gjennom meldeboken. Ved permisjon utover to dager, kreves søknad
gjennom brev til skolen. Det er en utfordring for skolen at stadig fIere søker fri, og det er uheldig for
elevenes skolegang. Vi må derfor be om at foreldrene nøye vurderer om det er riktig å søke eleven
fri fra skolen eller et særlig opplegg. Ved reise til utlandet utover to uker, opphører elevens rett og
plikt til opplæring i Norge. Eleven skal da skrives ut fra skolen og mister retten til å komme tilbake til
samme skole eller klasse som før avreise.
Sykefravær: Dersom elever er syke og ikke kan komme på skolen, bes foresatte kontakte skolen
over telefon eller e-post senest 3. fraværsdag (helst før). Fraværet bekreftes i meldeboken når
eleven er tilbake. For elever som har hyppig eller langvarig fravær, er det aktuelt at skolen i
samarbeid med skolelegen iverksetter særskilte tiltak. Elever som i følge legattest, ikke kan bruke
vanlig transport til skolen (for eksempel etter beinbrudd), har rett til drosjeskyss. Kontakt skolen for
søknad. Alt fravær i ungdomsskolen (fra 8. til 10. klasse) føres på vitnemålet.

SKOLEMATERIELL
I all hovedsak får elevene låne alle sine skolebøker på skolen. Det er imidlertid viktig at bøkene
blir behandlet best mulig. Dette er blitt særlig viktig siden stadig færre bøker kommer skikkelig
innbundet. Elever/foresatte må erstatte bøker som mistes, ødelegges eller utsettes for unormal
slitasje.
Derfor: LEGG BIND PÅ ALLE LÆREBØKENE!
(Dette gjelder også bøker hvor det er lagt på kontaktpapir.)
Elevene vil også få det vesentligste av skrivebøker på skolen.
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