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 Hilsen fra rektor 

 
Kjære elever og foresatte 
  
Det er en glede å kunne ønske velkommen til et nytt skoleår 
ved Børstad ungdomsskole! En ekstra velkommen til nye elever 
og foresatte.  
  
 
Vi som jobber på Børstad, har et brennende ønske om at 
elevene våre skal oppleve gode og utviklende år ved skolen. 
Gjennom positive læringserfaringer, håper vi at alle elever vil 
stole på egne evner, kjenne på engasjement, vilje og lærelyst. 
Dette er også synliggjort i skolens visjon: Jeg kan – Jeg vil – 
Jeg tør. 
  
 
Vi har alle et ansvar for å bidra til et inkluderende skolemiljø, 
som skaper trivsel, utvikling og læring. For å kunne mestre livet 
i felleskap med andre, må vi respektere ulikheter og mangfold, 
sette grenser og respektere andres. På Børstad har alle en 
viktig plass i fellesskapet. 
  
   
I dette heftet finner dere en del nyttig informasjon om skolen. Det finnes også 
informasjon på skolens hjemmeside, og i andre kanaler, som Teams og OneNote. 
  
 
 
Med ønske om et godt skoleår og et godt samarbeid! 
 
  
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

  
  
 
 

Henriette Langli 
Rektor 
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 Børstad ungdomsskole 

Adresse: 
Furnesvegen 115 
2318 Hamar 
 
Telefon:  
62 56 35 75 
Skolens sentralbord er betjent hver dag mellom kl 0730–1500. 
 
Skolens hjemmeside med oppdatert informasjon finner du 
under https://www.hamar.kommune.no/category1031.html 
 

 Dette kjennetegner skolen 

Børstad er en av tre ungdomsskoler i Hamar, og ligger i den østre delen av byen. 
Elevene på Børstad kommer fortrinnsvis fra barneskolene Rollsløkken, Solvang og 
Greveløkka, men også fra Prestrud og Storhamar. Skolen har 336 elever fordelt 
på 14 klassegrupper og 45 voksenansatte, hvorav 37 er lærere. Skolen ble tatt i bruk 
i 1966, og siden ombygd i 1999 og 2014, og er plassert ved siden av Hamar 
idrettspark, med tilgang til både kunstgressbane, friidrettsstadion, tuftepark og stor 
skøytebane på vinteren.  
 
Børstad ungdomsskole er kommunens mottaksskole for elever i ungdomsskolealder 
som kommer til Hamar med andre morsmål enn norsk. Nyankomne ungdommer får 
tilbud om å gå i en egen klasse, E-klassen, der de får særskilt norskopplæring før de 
går videre ut i de ordinære klassene. Ved skolestart er det elever som til sammen 
behersker mer enn 15 ulike morsmål ved skolen. Det er med på å gjøre Børstad til et 
yrende og spennende sted å være. Les mer om dette arbeidet på skolens 
hjemmeside. 
 
Børstad er en FN- skole, tilknyttet UNESCO gjennom skolenettverket ASP 
(Associated Schools Project) som en av 30 utdanningsinstitusjoner i landet. 
UNESCO-skolene i Norge satser spesielt på internasjonalisert undervisning, og 
bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for egendefinerte prosjekter sammen 
med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt.  
 
Gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Den naturlige 
skolesekken (DNS), som skal stimulere til kunnskap og 
bevissthet omkring bærekraftig utvikling, har skolen blant annet 
etablert skolehage og egen honningproduksjon. 
 

  

SKOLEDAGEN 
08:30-10:00 1. økt 
10:10-11:10 2. økt 
11:10-11:50 Midttime 
11:50-12:50 3. økt 
13:00-14:00 4. økt 
(onsdag til 14:30) 

https://www.hamar.kommune.no/category1031.html
http://www.unesco.no/generelt/skolenettverket
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OneNote - Teams - Visma Flyt Skole   

Hamar kommunes ungdomsskoler bruker OneNote klassenotatblokk og Teams som 
læringsplattform for digitalt arbeid. Disse verktøyene støtter læringsprosesser og nye 
læringsformer, og gir elever, lærere og foreldre oversikt over elevens arbeid og 
læring.  
 
Visma Flyt Skole er plattformen som brukes til hjem/skole-samarbeid, og det er der 
det føres vurderinger og fravær. Meldinger om fravær, søknad om fri osv. skal 
sendes via Visma Flyt Skole.  
 
Foresatte får nærmere informasjon om tilgang og bruk på foreldremøter og 
utviklingssamtaler.  
 
Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på: 

• Ann Kristin Paulsberg (ann.kristin.paulsberg@edu.hamar.kommune.no) 

• Marit Waldal (marit.waldal@edu.hamar.kommune.no) 
 
 

 Bruk av skolens datautstyr 

Alle elever får sitt personlige nettbrett, og foresatte skriver under på en bruksavtale. 
 
Skolen har et antall bærbare maskiner som elevene har tilgang til i sammenheng 
med skolearbeidet. Det er mange maskiner som er på nettet samtidig og for at 
maskinene skal være mest mulig effektive gjelder noen enkle regler: 

• Det skal ikke spises og drikkes ved datamaskinene. 

• Det skal ikke installeres nye program og streamingtjenester på maskinene. 

• Maskinene skal ikke brukes til streaming av musikk via Spotify e.l. 

• Innstillinger, farger, bilder og ikoner på maskinene skal ikke endres. 

• Bærbare datamaskiner skal stå på et bord når de er i bruk. 
 
Elever som bryter disse reglene og gjør at maskiner må leveres på service/ 
reparasjon, vil kunne bli gjort økonomisk ansvarlig for dette. 

 

Klasseromsregler 

Det er viktig at klasserommet holdes ryddig og ordentlig. Følgende gjelder: 
 

• Skolen er mobilfri sone, se eget punkt i skolens ordensreglement. 

• Klasserommet benyttes til spisepause i midttimen, og låses kl 
11:30. 

 
Ordenselever holder oppsyn med at rommet ser bra ut, og har ansvarsoppgaver. 
ALLE som bruker klasserommet har et felles ansvar. 
 

mailto:ann.kristin.paulsberg@edu.hamar.kommune.no
mailto:marit.waldal@edu.hamar.kommune.no


 Side 6 av 16 

 Aktiviteter etter skoletid 

Alle elever har mulighet til å delta på organisert leksearbeid og/eller andre aktiviteter 
etter skoletid tre dager i uka. Aktivitetene varierer fra ballspill, bordtennis, brettspill og 
film.  Tilbudet er gratis.  
 
Elever som ønsker å delta, melder seg på i Teams-gruppen AKTIVITETSTID. 
 
Arbeidet ledes av skolens fagarbeidere, og er lagt til kantina i servicebygget. Det blir 
servert et enkelt mellommåltid for de som ønsker det.  
 

 Skolens kantine 

Vi har en flott skolekantine i det nye servicebygget. Dit kan du gå for å 
spise medbrakt mat, og der kan du benytte deg av et utvidet 
serveringstilbud, som du må betale for. 
 
Åpningstider: 
Alle dager 

• Kl 0800-0830 gratis havregrøt  

• kl 1110-1150 lunsj hele midttimen for ett trinn hver dag 

• Kl 1130-1150 elever fra alle trinn kan komme og handle 
 
Meny: 
Denne vil bli nærmere bekjentgjort, men vi holder oss på lave priser (selvkost). 
 
Betaling: 
Alle elever som vil kjøpe mat i kantina, må skaffe seg Kantinekortet. 
Informasjon om dette får elevene ved skolestart.  
 
 
 
 

 
Valgfag 

 
Følgende valgfag tilbys dette skoleåret: 

• Design og redesign 

• Fysisk aktivitet og helse 
o Tilbud: basis, fotball og ishockey. 

• Medier og kommunikasjon  

• Produksjon for scene  

• Programmering 

• Friluftsliv  

• Innsats for andre 

• Trafikk 

• Kulturarv 
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2.fremmedsspåk og Arbeidslivsfag 
 
Skolen tilbyr språkfagene tysk, fransk, spansk og engelsk fordypning. Elever som 
ønsker noe mer praktisk, kan velge arbeidslivsfag i stedet for 2.fremmedsspråk.  
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 Samarbeid og innflytelse 

 Driftsutvalget 

Dette forumet skal fungere som skolens øverste rådsorgan. Leder i FAU (se neste 
avsnitt) er fortsatt leder i utvalget, som består av foreldre, elever, ansatte, politisk 
valgt representant og skolens ledelse. 

 Foreldrerådet 

Her er alle foresatte ved skolen med, men av praktiske årsaker drives arbeidet av et 
eget arbeidsutvalg, forkortet FAU. Hver klasse har valgt en klassekontakt, som møter 
til FAU-møter. I tillegg er det et styre bestående av noen nøkkelfunksjoner. 
 
FAU behandler saker som fremmes fra foreldrene, og saker som meldes opp via 
driftsutvalget. Årsmøte for foreldrerådet vil normalt avvikles i juni. 

 Elevrådet 

Elevrådet består av tillitsvalgte fra alle klasser, samt et styre bestående av noen 
nøkkelpersoner. Ved siden av saker som fremmes av elevene og saker som 
fremmes via driftsutvalget, gjør elevrådet en viktig jobb i å følge opp oppgaver som er 
fordelt mellom ulike arbeidsgrupper. 

 Personalets medbestemmelse 

Gjennom medbestemmelse har skolens personale innflytelse på arbeidet som 
gjøres. 
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 Ordensreglement for Børstad ungdomsskole 

Felles kommunale regler finner du på www.hamar.kommune.no 
 
Som elev ved Børstad ungdomsskole har jeg rett til: 

• å bli møtt med toleranse og respekt 

• et skolemiljø der det vises ærlighet, omsorg og tas nødvendig hensyn til hverandre, 
og der alle gjør sitt beste for å skape trivsel 

• å få hjelp og veiledning dersom jeg har faglige, personlige eller sosial 
problemer/utfordringer 

• å få nødvendig arbeidsro, slik at jeg kan bruke mine evner og anlegg 

• bevege meg trygt i skolens miljø, uten å bli slått, skadet, plaget av andre eller bli 
utsatt for sjikanerende språkbruk 

Som elev ved Børstad ungdomsskole har jeg plikt til/ansvar for: 

• å møte til undervisningen til rett tid, være forberedt, yte noe selv, og ha med 
utstyret som trengs for å utføre skolearbeidet 

• å bidra til et positivt miljø, ved å være høflig og vise hensyn overfor elever og 
ansatte 

• å respektere påbud fra lærere, elevvakter og andre ansatte ved skolen 

• å la være å forsøple eller ødelegge skolens eiendom 
o Søppel kastes i rett kasse, ALLE plukker opp – både inne og ute. 

• ikke å gå utenfor skolens område, uten tillatelse fra lærer 

• å unngå aktiviteter som kan skade eller ødelegge for andre 

• å respektere skolens regler og norsk lov, som bl.a. innebærer: 
o forbud mot tobakk og andre rusmidler på skolens område, i skoletida og ved 

skolens arrangementer 
o forbud mot å kopiere andre sine tekster/bilder, eller laste ned besvarelser 

fra internett, for å levere som sin egen 
o ikke å ta i bruk noen form for krenkende ord eller handlinger. 

 

Konsekvenser ved brudd på ordensreglene 
Dersom ordensreglene brytes, kan skolen – jfr lov og reglement – benytte disse tiltakene: 

• samtale, med lærer eller andre ansatte 

• melding til foresatte 

• nedsatt karakter i orden eller oppførsel 

• utestenging fra gruppe, klasse eller 
skolearrangement 

• kreve erstatning for hærverk, inntil 5.000 

• beslaglegge farlig/forstyrrende utstyr 

• tilkalle assistanse fra politi 

• ved alvorlig forseelse kan skoleleder 
bortvise, inntil 3 dager, jfr OPL §2-9 

 

God ORDEN: God OPPFØRSEL 

• møte presis, og ha skolesakene i orden 

• ha med nødvendige læremidler og utstyr 

• gjøre pålagte oppgaver så godt man kan 
til avtalt tid 

• fylle vannflaska i friminuttene 

• få tillatelse fra lærer før man forlater 
skolens område 

• mobil leveres inn ved skoledagens start 
og fås tilbake ved skoledagens slutt 

• spise mat i kantina eller klasserommet 

• brus eller godteri etter avtale med lærer 

• sortere søppel, og holde det ryddig 

• være hyggelig og høflig mot alle 

• være rolig i timen, bidra til godt 
læringsmiljø 

• unngå banneord eller annet grovt språk 

• ikke mobbe, eller på annen måte krenke 
andre fysisk, verbalt eller digitalt 

• vise respekt for skolebygget, skolens og 
andres eiendeler 

• ikke fuske eller forsøke å fuske på 
prøver eller innleveringer 

 

http://www.hamar.kommune.no/
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 Mistet, skadet, ødelagt 

Dessverre forekommer det at ting blir borte på skolen. Vi oppfordrer elevene til å ha 
med seg minst mulig av verdisaker til skolen. Skolen er ikke ansvarlig for det som 
elevene har med seg, men forsøker å legge til rette for sikre måter å oppbevare 
saker og ting. Alle elever har skap i klasserommet som vi oppfordrer dem til å bruke.  

 
Særlig er det viktig å ikke legge igjen verdisaker i 
garderobene. I gymtimene er det mulig å ta med verdisaker 
til gymlærer som kan oppbevare sakene til timen er over. 
 
Mobiler og private datamaskiner, som elever velger å ta med 
på skolen for å utføre skolearbeid, har de selv ansvaret for å 
ta vare på. Skolen dekker halvparten (etter avtale) av 
kostnadene dersom de skulle bli skadet i undervisningstimer. 
Datamaskiner som blir ødelagt i friminutt og pauser må 
eleven selv dekke. Maskinene kan låses inn i skap i friminutt 
og pauser. 

 
Foreldre og foresatte kan stilles til ansvar for skader elever forvolder. Se skolens 
ordensregler, samt de kommunale ordensreglene på Hamar kommune sine 
hjemmesider www.hamar.kommune.no,for mer informasjon. 
 
 

 Elevforsikring 

Elevene er forsikret gjennom felles kommunal forsikring. Den gjelder ulykkesskade 
som rammer eleven mens de under skolens ansvar deltar i undervisning, 
ekskursjoner, reiser, stevner og lignende.  Ved skader skal skadeskjema fylles ut. 

http://www.hamar.kommune.no/


 Side 11 av 16 

 Nulltoleranse mot mobbing 

Det vises innledningsvis til skolens handlingsplan, som du finner på Visma Flyt Skole 
og på skolens hjemmeside. Den kan også skaffes fra skolen i papirform.  

 Et trygt og inkluderende skolemiljø 

Vi jobber hele tiden for å ha fokus på det trygge og inkluderende skolemiljøet på 
Børstad, og tror at de aller fleste elevene opplever det slik. Det handler om å møte 
hverandre med respekt og omtanke, både elever imellom og mellom elever og 
ansatte. Det skal ikke være noe tvil om at dette alltid må være de voksnes ansvar, 
selv om elevene har et medansvar for å ta vare på og videreutvikle et slikt miljø. 

 Hva er egentlig krenkende handlinger? 

Med krenkende handlinger mener vi mobbing, utestenging, diskriminering, vold, 
overgrep og rasisme. Handlingsplanen vår definerer mobbing slik: 
 
”Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et 
offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt 
styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid.” 

 Nulltoleranse betyr… 

at vi som skole skal handle så snart vi får melding om eller selv avdekker mobbing 
eller andre krenkende handlinger. Det betyr at det er viktig å si fra, som elev, som 
medelev, som foreldre til eget barn som opplever mobbing eller foreldre til andres 
barn som utsettes for krenkende handlinger. 
 
Med de nye føringene for dette arbeidet, er målet null mobbing. Det forutsetter at de 
forebyggende perspektivet holdes høyt. 
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 Støttefunksjoner 

Skolen har en lang rekke støttefunksjoner. Her er de viktigste: 

 Kontaktlærer 

Alle elever skal ha tilhørighet til en basisgruppe, med egen kontaktlærer. I praksis vil 
det for de fleste elevene være tre kontaktlærere knyttet til to klasser. Kontaktlæreren 
er den voksne som tettest følger opp den enkelte elev og den enkelte foresatte. Du 
finner oversikt over kontaktlærere på side 14. 
 

 Rådgivingstjenesten 

Ved Børstad ungdomsskole er det to rådgivere som blant annet skal arbeide med: 

• å lette overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen 

• å gi enkeltelever hjelp til å løse problemer av faglig eller personlig art 

• å gi elever råd og veiledning i forhold til valg av videregående skole og 
fremtidig yrkesvalg 

• å legge til rette for et best mulig tilpasset skoletilbud 

• å søke støtte hos nødvendig hjelpeapparat utenfor skolen 
 
 
Sosialrådgiver Gøril Beate Knutsen arbeider i hovedsak med enkeltelever og mindre 
grupper elever som trenger særlig oppfølging og omtanke. Det kan bl.a. dreie seg om 
fravær, mobbing, tilpasningsproblemer, kontakt med alternative læringsarenaer eller 
andre små og store ting som er godt å dele med en som har tid til det.  
 
Utdanningsrådgiver Karianne K Sveen møter dere hovedsakelig rundt overgangene 
fra barneskolen til Børstad, og når dere er ferdige ved Børstad og skal gjøre valg om 
hva tiden etter ungdomsskolen skal inneholde. Allerede i 8. klasse begynner 
karriereveiledningen gjennom faget Utdanningsvalg.  
 
Ta kontakt med dem for en prat når du ønsker det. De har selvfølgelig taushetsplikt. 
 

 Spesialpedagogisk koordinator 

Skolens spesialpedagogiske koordinator heter Hanna Palfi. Hun deltar sammen med 
rektor på alle drøftingsmøter om spesialundervisning, og hun er sentral i arbeidet 
med kartlegging, organisering og evaluering av denne. Hun jobber også med 
tilrettelegging for PC gjennom stønad fra hjelpemiddelsentralen. 

 Skolens helsesykepleier 

Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt 
oppvekstmiljø for barn og ungdom og har som mål å fremme elevenes trivsel på 
skolen. Skolehelsetjenesten er en forbyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med 
sykdom må derfor gå gjennom fastlegen. De ansatte i skolehelsetjenesten har 
taushetsplikt. 
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Skolehelsetjenesten tilbyr: 

• konsultasjoner slik at elevene kan stikke innom etter behov 

• vaksinasjoner i henhold til anbefalt vaksinasjonsprogram fra Helse-
departementet. 

• helseundersøkelser på bakgrunn av henvendelser fra eleven/foreldre/lærere 
eller oppfølging av tidligere avtale og slik undersøkelse 

• oppfølging av enkeltelever 

• gruppevirksomhet 

• bistand til elever og lærere om helseopplysninger, veiledning og undervisning 

  

 TUT, skolens tverrfaglige ungdomsteam 

Hver annen uke samles et team bestående av ressurspersoner fra ulike fagmiljøer, 
på hver av de tre ungdomsskolene. 

  

 PP-tjenesten 

Direkte telefon: 62 56 37 30 
 
HIPPT er en forkortelse for Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk 
Psykologisk Tjeneste. HIPPT er en kommunal og fylkeskommunal tjeneste for barn, 
unge og voksne som har særskilte behov i forhold til opplæring. HIPPT skal hjelpe 
barnehager og skoler i arbeidet med å legge til rette for barn, unge og voksne som 
har særskilte behov. 
 
De foresatte har særlig kjennskap til barnet, og samarbeid med foresatte er derfor 
viktig. HIPPT skal sørge for at det utarbeides en sakkyndig vurdering dersom 
barnet/eleven har behov for spesialpedagogiske tiltak / spesialundervisning eller 
andre behov som omfattes av lovverket. 
 
HIPPT arbeider med alle former for lærevansker og psykologiske vansker som har 
tilknytning til opplæringssituasjonen. HIPPTs arbeid i forhold til henviste barn/elever 
omfatter blant annet: 

• Utredning i forhold til de bekymringer som er meldt 

• Veiledning til personale i barnehage og skole 

• Samarbeid med andre instanser i og utenfor Hamar kommune 

• Sakkyndig vurdering 

• Særskilt inntak til videregående skole 
 
Dersom du er bekymret for ditt barns utvikling anbefaler vi at du først tar kontakt med 
barnehagen, skolen eller helsestasjonen. Personalet der kan hjelpe deg med å 
vurdere om barnet bør henvises til HIPPT. Det er også mulig å ta direkte kontakt med 
HIPPT. Ansatte i HIPPT har taushetsplikt. 
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 Ansatte 

Skolens administrasjon: 
 
Rektor: 
Henriette Langli   62 56 35 75   mob 996 38 069 
e-post: henriette.langli@edu.hamar.kommune.no 
 
 
 
Assisterende rektor:  
Ann Kristin (Anki) Paulsberg 62 56 35 77   mob 400 36 503 
e-post: ann.kristin.paulsberg@edu.hamar.kommune.no 
 
 
 
Konsulent: 
Marit Waldal    62 56 35 75 
e-post: marit.waldal@edu.hamar.kommune.no  
 
 
 
Utdanningsrådgiver: 
Karianne Kristiansen Sveen 62 56 35 86  mob 91 60 61 58 
e-post: karianne.kristiansen.sveen@edu.hamar.kommune.no 
 
 
 
Sosialrådgiver: 
Gøril Beate Knutsen  62 56 35 87  mob 46 93 80 25  
e-post: goril.beate.knutsen@edu.hamar.kommune.no 
 
 
 
 
MERK for kontakt med skolen utenom vanlig arbeidstid (mandag til fredag kl 
0800-1500): 
 

• Alle ansatte kan kontaktes via epost eller Visma Flyt Skole. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:henriette.langli@edu.hamar.kommune.no
mailto:ann.kristin.paulsberg@edu.hamar.kommune.no
mailto:marit.waldal@edu.hamar.kommune.no
mailto:karianne.kristiansen.sveen@edu.hamar.kommune.no
mailto:goril.beate.knutsen@edu.hamar.kommune.no
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Gruppe Navn e-post 

 Kontaktlærere  

8.trinn Håvar Edelsteen 
Espen Malm  
Peder Myren Sortehaug 
Synne Rønningen  
Mikkel Salcedo Hokstad 
Sverre Sørbø Midtun 
Guro Simensen Høistad 
 

havar.edelsteen@edu.hamar.kommune.no 
espen.malm@edu.hamar.kommune.no 
Peder.Myren.Sortehaug@edu.hamar.kommune.no 
synne.ronningen@edu.hamar.kommune.no 
 

9.trinn Julie Haugsjordet  
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