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Trafikksikker skolevei. 

FAU hadde en fin markering i forbindelse med «Gå til skolen 

aksjonen» den 2.september i år. I den forbindelse ønsker jeg å komme 

med en henstilling til dere foresatte som kjører barna til skolen. 

Unngå å kjøre barna helt frem til barneskolen. Gode plasser å droppe 

barna av på er ved porten til sentralidrettsanlegget eller ved klubbhuset 

til PIL. Da unngår vi noe av den svært store trafikken gjennom 

Kirkeveien til skolene, der det også ferdes mange gående. 

Kontaktinformasjon til skolen. 

Lakselv Barneskole fått nye telefonnummer. 

Administrasjonen: 

922 12 033  sentralbord Randi Stephansen 

975 98 021  rektor  Knut Johnny Johnsen 

922 05 329  inspektør I Susann Røkke 

454 07 424  inspektør II Ann-Margaret Kulsland 

922 04 083   Sosialrådgiver  Kjell Gran 

E-postadresse til skolen er: 

lakselv.barneskole@porsanger.kommune.no 

Telefonnummer til de enkelte klasser og team finner dere på 

kommunens nettside.  
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Velkommen til nytt skoleår alle sammen. For meg som er ny rektor er 

det utrolig spennende å få lov til å ønske dere alle velkommen til 

skolen vår. 

Jeg ønsker med denne LaBa –infoen å gi dere noe informasjon om 

hva som rører seg på skolen utover det som står på ukeplanene. 

Vi har valgt et bilde av de nyoppussede fasadene på skolen. Skolen har 

gjennomgått en omfattende renovering, og lokalene er nå veldig bra. 
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I uke 36 markerte skoler og barnehager over hele landet 

«Vennskapsuka 2015 -  Kampanje mot mobbing» i regi av 

Utdanningsdirektoratet.  

På vår skole har vi av praktiske årsaker denne nå i uke 37. Temaet er 

vennskap -  «venner mobber ikke». Gjennom aktiviteter på skolen, 

jobber vi med relasjoner mellom elevene i klassen og på de ulike trinn. 

Turdag. 

Vi avslutter aksjonsuka med felles turdag til Caskil, fredag 

11.september. Alle elevene vil være der hele dagen. Dere foresatte er 

selvfølgelig hjertelig velkomne til å være med oss.. 

Husk: Klær til å være ute, mat eventuelt noe å grille, drikke, samt en 

liten tursjokolade. Noe til bærplukk ing er også greit. 

 

Relasjoner mellom barna på fritida er også viktig. Vi hentet disse 

tipsene fra «vennskapspilotene» 

 

 
Alle får bli med! 

6 – tips til foreldre. 

1. Hjelp barnet ditt til å lage lekeavtaler på kryss og tvers av 

trinnet. 

2. Snakk ikke negativt om andre barn eller deres foreldre. 

3. Tenk deg om før du kritiserer folk i media/TV foran dine 

barn. 

4. Gjennomfør en inkluderende bursdagspolitikk. 

5. Oppmuntre ditt barn til å ta den svakes/utsattes parti. 

6. Vær åpen for at ditt barn også kan være en som mobber. Søk 

hjelp i stedet for å gå i forsvar. 

Nytt fra i år - sosialrådgiver 

På Lakselv Barneskole og Lakselv Ungdomsskole har vi nå fått på 

plass en sosialrådgiver. Dette er noe vi har sett behov for lenge, og er 

svært fornøyd med å få Kjell Gran med på laget. Han har tidligere 

jobbet i Midt-Finnmark PPD og har bred erfaring med å jobbe med 

barn. 

Den overordnet intensjon for sosialrådgiver er å bistå skolene med å 

oppfylle opplæringslovens krav til gode psykososiale kår for alle som 

er involvert i skolens virke.  Kjell vil jobbe både med enkeltbarn, i 

klasser og med hele skolen som organisasjon. 


