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Dal skole ligger lengst sør i Eidsvoll og er en PALS skole med ca. 440 

elever fordelt på 24 basisgrupper.  

 

Dal skole ble pusset opp og utvidet i 2001. På grunn av stadig økende 

elevtall, har vi fått et ekstra tilbygg som ble tatt i bruk høsten 2011. 

Sommeren 2017 utvider vi med en ekstra etasje på tilbygget. 

Vi har et stort og flott uteområde hvor FAU og frivillige har satt opp blant 

annet en gapahuk og klatrevegg. 
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Hva er PALS 
 
PALS er en metode for å forebygge problematferd og ha fokus på positivt 
læringsmiljø.  
PALS handler om å lære elevene noen leveregler vi mener er viktige. Alle elever 
undervises i forventet atferd og sosiale ferdigheter. 
Forventningene henger oppe på alle skolens arenaer og viser hva som forventes av 
voksne og barn ut fra tre hovedregler:  
 
OMSORG, RESPEKT OG ANSVAR 
 
PALS har noen kjernekomponenter: 

- effektive og gode beskjeder 
- positiv involvering 
- oppmuntring, ros og belønning 
- håndtering av problematferd 

 
 

 
 
 

 
 
Klasseledelse 
 
Vi har fokus på klasseledelse og har noen prinsipper for hva det vil si å være leder i 
en gruppe: 

- Tydelige og motiverte voksne! 
 

- Vær i klasserommet/garderoben 5 minutter før elevene for å ta imot dem og 
håndhilse ved navn. 
 

- Dagsplan skal stå på tavla med innhold i fagene, skal være skrevet før 
elevene kommer. 

 
- For den enkelte time/fag: Mål, innhold og forventninger presiseres og 

presenteres for elevene. 
 

- Felles avslutning på timen/faget: Hva har vi lært denne timen?   
 

- Rydding etter endt time 
 

- Felles avslutning på skoledagen: Rydde, sette opp stoler, få ro før man sier 
takk for i dag. Eventuelt forberedelser til neste skoledag. 
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Våre fokusområder 
 

- Fagfornyelsen 
- Pedagogisk analyse 
- LES (den kommunale leseplanen) 
- PALS 

 

Kontaktinformasjon 
 
 

Merkantil Unni Habberstad Snerten   66107300 
Rektor Heidi Windju                    66107303 
Avd.leder 1.-4. trinn Wenche Lund    66107302 
Avd.leder 5.-7. trinn Vigdis Lena Kleppe   66107313 
Avd.leder SFO Sebastian Cornejo    66107318 
SFO avdeling Maurtua                                            66107310 
SFO avdeling Smurfeland                                   66107319 
SFO mobil                                                               90974304 
 
Skolens mailadresse: dal.skole@eidsvoll.kommune.no 
 
Sjekk våre hjemmesider: https://www.eidsvoll.kommune.no/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dal.skole@eidsvoll.kommune.no
https://www.eidsvoll.kommune.no/


21.03.2022 

 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 

Øvrig info:     
 
Skoledagens organisering: 
 

Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.-3. trinn 8.30 – 
13.00 

8.30 – 
13.00 

8.30 – 
12.30 

8.30 – 
14.15 

8.30 – 
13.00 

4.-7. trinn 8.30 – 
14.15 

8.30 – 
14.15 

8.30 – 
12.30 

8.30 – 
14.15 

8.30 – 
14.15 

 
Skoleskyss: 
 
For 1. trinns elever må det være 2 km eller mer mellom skole og hjem for at elevene 
skal få skyss. 
 
Utover dette kan det søkes om skyss for disse elevene: 

- de som må krysse eller gå langs trafikkfarlig skolevei 
- elever med kroniske sykdommer 

Elevene får da buss eller drosje. 
 
For 2.-7. trinns elever er det 4 km som er grensen. 
Spørsmål vedrørende skoleskyss, gjøres til vår merkantil. 
 
 
Leksehjelp: 
 

 Tirsdag Onsdag 

Leksehjelp 5. ,6. og 
7.trinn 

Kl.14:15 – 15:15  

Leksehjelp 5. ,6. og 
7.trinn 

 Kl.12:30 – 13:30 

 
Leksehjelp er gratis for elevene, og det er frivillig å delta. Påmelding vil komme i 
august. 
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Bringing/henting av elever: 
Det er mange barn som kjøres til skolen og vi ber dere om å ta hensyn til dette. Ved 
bringing av barn på morgenen, ønsker vi at dere bruker skolens rundkjøring og 
slipper av barna der. Hvis dere ønsker å følge barnet opp, parkerer dere bilen på 
fellesparkeringen. Samme rutiner gjelder ved henting. Parkeringen 
v/Kopperudkiosken er privat, og utenom skolens parkeringsområde. I tillegg er 
det stor fare for ulykker ved kryssing av veien. 
 
Skolefri utover skoleferien: 
Ønskes det ferie utover skoleferien må det sendes skriftlig søknad om dette i god tid 
med innhold om hvilken tidsperiode det gjelder. Skolen vil sende et svar i henhold til 
lov- og regelverk. Vi ber om at foresatte tenker over at barnet kan miste faglig 
informasjon. 
 
 

FAU VED DAL SKOLE 

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som 
har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et 
arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU er et 

lovpålagt organ. 
Noen av våre saker vi jobber med: 

• Jobbe for et godt skolemiljø. 

• Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene 

• Samarbeide med elevrådet, SU, rektor og lærere 

• Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 

• Bistå ved elevsaker 

• Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer 

• Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

FAU Styret for 2022 – 2023 skal velges, pr.d.d er gjeldende 
styre: 

Funksjon Navn Mobilnr Mail adr 

Leder 
Camilla Jeanette 
Rosenlund 98491122 faudalskole17@gmail.com 

Kasserer Unni Iren Kristiansen 4063979 faudalskole17@gmail.com 

Styremedlem  Susanne Nilsen Skansgård  faudalskole17@gmail.com 

Styremedlem 
Tanja Julie Bjerke 
Engebakken  faudalskole17@gmail.com 
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  EIDSVOLL KOMMUNE 

DAL SKOLE 
 
 
Brukernavn og passord - FEIDE 

 
Feide er kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i 
utdanningssektoren. Skolene på Øvre Romerike er Feide-godkjent.  
 
Alle elever får brukernavn og passord til pålogging på skolens pc’er. Dette vil også 
kunne brukes på andre lisensbaserte tjenester og læremidler skolen velger å benytte.  
 

 
 
 
 

 
Skolen benytter Office 365 og elevene får opplæring og brukerkonto når de tar dette i 
bruk. Dette er elevens plattform og arbeidsverktøy for bruk både på skolen og 
hjemme. 

 
 
Visma FLYT, digital meldingsbok: 
Adresse på internett: Skole.visma.com/eidsvoll 
Trykk på feltet: Fullversjonen av VismaFlyt skole 
Logg inn ved hjelp av ID-porten, da kan dere bruke bank-id for å komme inn 

 
Foresatte og skole kommuniserer med hverandre via Visma og  
privat e-post. 
 
OBS: Fra høsten 2022 vil Vigilo overta for Visma. Mer info kommer senere. Foresatte 
bes forholde seg til Visma, frem til ny beskjed foreligger. 

 
Er det noe dere lurer på i forbindelse med feide eller visma, kan dere sende mail til 
vår IKT-ansvarlig Brit Christine Djuvstad: 
Brit.Christine.Djuvstad@eidsvoll.kommune.no 
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SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED DAL SKOLE (SFO). 
 
Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud for elever i 1.– 4. trinn og 
funksjonshemmede elever i 1. - 7. trinn før, og etter skoletid. Vi skal 
legge til rette for lek, kultur – og fritidsaktiviteter. Vi skal gi barna trygghet 
og omsorg. 
 
Ordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og gi 
barna trygghet og omsorg. Barn med funksjonshemminger skal gis gode 
utviklingsmuligheter. Innholdet skal bygge på rammeplan for sfo. Det 
skal legges vekt på å utvikle ansvarlighet, selvstendighet, 
samarbeidsevne og fellesskapskultur. Ordningen skal bidra til å skape 
gode oppvekstsvilkår i lokalmiljøet og dekke behov for tilsyn, omsorg og 
meningsfylte aktiviteter.  
Fri lek under tilsyn, lesing, bespisning og organiserte aktiviteter ute og 
inne, skal utgjøre en viktig del av innholdet. Ordningen skal gi muligheter 
for å utvikle kreativitet og stimulere til positiv personlighetsutvikling hos 
det enkelte barn.  
 
SFO-BASER:           
Maurtua (1.trinn): i egne lokaler i E-bygget.   
Smurfeland (2.-4.trinn): i A-bygget. 
 
ÅPNINGSTIDER: 
I skoleferier: 07.00 – 17.00 
I skoleåret: 07.00 – 8.30 og fra skoleslutt til kl. 17.00.  
SFO holder åpent i høstferien og vinterferien, der er det egen påmelding.  
 
I jula holder vi stengt 24.12-31.12. 
I påsken holder vi stengt påskedagene før Skjærtorsdag. 
Vi holder stengt 3 uker på sommeren (uke 28-30), samt 5 
planleggingsdager i løpet av skoleåret. 
 
PÅMELDING TIL SFO via Visma Flyt: 
For å søke eller endre SFO plass benyttes linken under: 
https://skole.visma.com/eidsvoll/Account/Login?returnUrl=%2Feidsvoll 
De av dere som trenger hjelp eller ikke får det til kan ringe SFO leder 

Fra og med 01.08.22 går vi over i nytt system Vigilo  
(info kommer) 

 

https://skole.visma.com/eidsvoll/Account/Login?returnUrl=%2Feidsvoll
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HALV ELLER HEL PLASS: 
Med hel plass kan dere benytte full tid innenfor åpningstiden. 
Halv plass er 15 timer pr. uke i skoleåret og 25 timer pr. uke i 
skoleferiene. 
Dere velger selv hvordan dere vil bruke timene, men tidene skal fylles 
inn i et skjema før oppstart.  
Vi tilbyr også dagplasser i og utenom feriene. 
 
PRIS FOR SFO-PLASS vil stå på påmeldingen. 
  Timer pr. uke i  

skoleåret 
Timer pr. uke 
i skoleferier 

Pris pr. mnd. i  
11 mnd. * 

+ matpenger 
pr. mnd. i 11 mnd. 

Halv plass 15 timer 25 timer Kr 2 073,- Kr 204,50,- 

Hel plass Full tid  Full tid  Kr 2 882,- Kr 204,50,- 

                                   Søskenmoderasjon på 11% 

Juli er betalingsfri måned.  
Den daglige oppholdstiden for det enkelte barn bør ikke overstige 9 
timer. Se vedtekter.  
I matprisen ligger et måltid per dag i skoleåret 
 
Ingen husstand skal betale mer enn 6 % av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på 

SFO. Det betyr at per i dag kan husstander i kommunen med mindre samlet person- og 
kapitalinntekter enn kr 528 333,- søke om redusert foreldrebetaling. 

 
OPPSIGELSE AV SFO-PLASS: 
Det er 2 måneders oppsigelsestid fra den første i kommende måned. 

Dette gjelder også ved endring fra hel til halv plass. 


