
Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Serviceerklæring for 
grunnskolene 

i Melhus



Formål med tjenesten
Grunnskolen skal i samarbeid med hjemmet legge til rette for opplæring og utvikling 
ut fra den enkelte elevs behov og forutsetninger.
Grunnskolen skal gi elevene god allmennkunnskap og fremme gode samarbeidsformer 
mellom lærere og elever og mellom skole og hjem. (Oppl.lov §1-2)

Barn og unge i alderen 6 til 16 år har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en 
offentlig grunnskoleopplæring. Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan 
kommunen etter sakkyndig vurdering  vedta å utsette skolestarten ett år eller la et barn 
begynne på skolen ett år før når det innen 1. april har fylt 5 år.(Oppl.lov §2-1).

Alle barn og unge skal få et tilpasset opplæringstilbud innenfor rammen av de til 
enhver tid gjeldende læreplaner. (Oppl.lov og forskrifter §1-1 og Læreplanverket for 
den 10-årige grunnskolen) . 
Skolene i Melhus arbeider etter sentrale føringer i  ”Kunnskapsløftet”.

Tjenestens innhold

Hva kan du forvente av oss
- Vi har oppdaterte og kvalifi serte lærere som tar medansvar for den enkelte elevs 
faglige og sosiale kompetanseutvikling. 
- Vi har et personale som viser engasjement, empati og respekt for barn og foresatte.
- Vi arbeider for at alle elever  skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. 
- Vi arbeider for å skape et  miljø som gir opplevelse av egenverdi, mestring og 
læringsutbytte i trygge omgivelser
- Vi ivaretar enkeltelevens behov for trygghet, trivsel, læring, omsorg og opplevelser. 
- Vi tilrettelegger for elevmedvirkning ved å ivareta ønsker og behov for et fl eksibelt 
og variert opplæringstilbud.
- Vi arbeider for et nært og godt foreldresamarbeid gjennom å gi informasjon, møter 
og samtaler.
- Vi har rutiner som sikrer god overgang mellom barnehage og skole og de ulike trinn i 
grunnopplæringen.
- Vi har handlingsplaner mot mobbing og bruk av rusmidler, og rutiner for oppfølging.
- Vi har gode rutiner for samarbeid med Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT), 
tverrfaglige team, 2. linjetjenesten og statlige kompetansesenter.

Hvem kan få tjenesten



Hva kan vi forvente av deg som bruker

Lover og regler

- Du viser interesse og engasjement for det som skjer i skolen.
- Du er åpen og konstruktiv til skolens initiativ og gir direkte tilbakemelding.
- Du er åpen for et nært og godt samarbeid.
- Du omtaler andre barn, deres familier, skolen og dens personale med respekt.
- Du gir skolen nødvendig informasjon.
- Du følger opp ditt barns læringsarbeid og holder deg orientert om informasjoner 
som kommer fra skolen.
- Du følger  gjeldende regler og avtaler, og bidrar til at barnet ditt respekterer dette
- Du har ansvar for at barnet ditt møter forberedt på skolen, har med mat og har egnet 
påkledning

Grunnskolen skal i samarbeid med hjemmet legge til rette for opplæring og utvikling 
ut fra den enkelte elevs behov og forutsetninger.
Grunnskolen skal gi elevene god allmennkunnskap og fremme gode samarbeids-
former mellom lærere og elever og mellom skole og hjem. (Opplæringsloven §1-2)

Praktiske opplysninger
Barneskoler:
Nedre Melhus: Brekkåsen skole, Gimse skole og Høyeggen skole. 
Kvål:       Rosmælen skole og barnehage. 
Ler:       Flå skole og barnehage. 
Lundamo:      Lundamo skole og barnehage. 
Hovin:      Hovin skole og barnehage. 
Gåsbakken:      Gåsbakken skole og barnehage 
Korsvegen:      Eid skole og barnehage.

Ungdomsskoler:
Melhus:      Gimse ungdomsskole
Lundamo:      Lundamo ungdomsskole
Korsvegen:      Eid skole og barnehage

Kart med beliggenhet fi nnes på www.melhus.kommune.no

Alle barneskoler i Melhus har skolefritidsordning (SFO).
Seks av  barneskolene er samorganisert med barnehage i oppvekstsenter.
Ved henvendelse til den enkelte skole, servicesenteret ved rådhuset eller kommunens 
hjemmeside, kan du fi nne utdypende opplysninger og lokale bestemmelser.



Rett til grunnskoleopplæring
Alle har rett og plikt til grunnskoleopplæring i Norge. 
Den enkelte skole tar kontakt, evt. annonserer, ved 
innskriving til skolestart. Grunnskoleelevene har rett til 
å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den 
skole i nærmiljøet som de sokner til.

Saksbehandling / klageadgang
Klageadgang og saksbehandling går tjenestevei 
til rektor (oppl.lov §15-2 og forskrift §5). Som 
forvaltningsorgan har skolen innenfor sitt saksområde 
en alminnelig veiledningsplikt (Fv.l. § 11).
Unntaket er sikringskjøring hvor behandling av saker 
og klager ivaretas hos virksomheten Teknisk drift.

Lover og regler
Opplæringsloven
Læreplanverket for den 10-årige grunnskole
Den enkelte skoles reglement

Betaling/pris
All grunnskoleopplæring er gratis.

Tilgjengelighet
Skolene i Melhus starter og slutter ulikt. Opplysninger 
fås ved henvendelse til den enkelte skole.

Tilbakemeldinger
Ta gjerne kontakt med kontaktlærer og/eller 
virksomhetsleder/rektor.  
Skolenes samarbeidsutvalg og foreldreråd er formelle 
fora du kan henvende deg til..

Kontaktinformasjon:
Adresse:    Melhus Kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.
E-post:    postmottak@melhus.kommune.no
Tlf.           72 85 80 00
Hjemmeside: www.melhus.kommune.no. Søk opp riktig skole.


