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Skyss 
Det er gratis skoleskyss for elevene i Lunner etter flg. oppsett: 
1. årstrinn – skoleveg lenger enn 2 km 
2. – 10. årstrinn – skoleveg lenger enn 4 km 

 
Avstand hjem-skole (dør til dør) beregnes 
langs korteste vinterbrøytet vei/gangvei. 
Det er Oppland Fylkeskommune som 
utfører målingen. I tillegg er en del 
veger i Lunner definert som trafikkfarlige 
og det gir også rett til skoleskyss. Dette 
er det redegjort for i kommunens 
skyssreglement som kan lastes ned på 
kommunens hjemmeside under skole og 
barnehage. Elever som skal ha skyss får 
dette automatisk fra skolen. Dersom 
dere lurer på noe så ta direkte kontakt 

med den enkelte skole.   
 
 
Fri for elever 
Fri for elever søkes på eget skjema som ligger på kommunens 
hjemmeside under skoler. Der ligger også informasjon om hvilke regler 
som gjelder. Vi gjør oppmerksom på at en bør unngå å be elever fri de 
første ukene når de starter på skolen. Da foregår det mange aktiviteter 
som skal være med på å danne grunnlag for et godt fellesskap i klassen. 
 
 
Kommunalt hjelpeapparat 
Lunner kommune har en egen enhet – Familie og oppvekst – som består 
av helsestasjonen, barneverntjenesten, PP-tjenesten og kontor for 
psykisk helse. Enheten jobber tverrfaglig i samarbeid med barnehager 
og skoler med tiltak som kan hjelpe barn og unge i ulike situasjoner.  
Helsestasjonen innkaller alle førskolebarn med foresatte til en 
basisundersøkelse med helsesøster og skolelege våren før skolestart. 
Har du behov for kontakt med denne tjenesten så ring kommunens 
servicetorg og spør.  
 

 

  
  

 
 
 
 
 

VELKOMMEN TIL SKOLEGANG I 
LUNNER KOMMUNE! 

Vi ønsker med dette heftet å informere dere litt om hva som skal skje i 
perioden fram til skolestart, og litt om hvem dere kan henvende dere til 

dersom dere lurer på noe. 

 Lunner kommune  
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For dere som går i barnehagen 
Det siste året i barnehagen rettes fokuset framover mot overgangen til 
skolen. I Lunner er det er satt opp en egen plan for overgang mellom 
barnehage og skole.  
 
 
Elevregistrering og program for skolebesøk 
Alle som skal begynne på skolen må registreres. Det gjøres ved å fylle 
ut et elektronisk skjema som ligger på kommunens hjemmeside under 
SKOLE/UTDANNING og SKOLE. Frist for registrering er til vanlig uke 10. 
Informasjon om innskriving blir også kunngjort i avis og på skolenes og 
kommunens hjemmesider.  
 
Programmet for skolestart inneholder to besøk på skolen: 

1. Besøk på skoleområdet tidlig på våren. 
Det er et samarbeid mellom skole og 
barnehage, der personalet fra 
barnehagene deltar. Førskolebarna får da 
anledning til å bli kjent med utearealet 
på skolen. Barnehagen har initiativet til 
dette besøket. 
2. Bli-kjent-dag i mai/juni med 
foreldremøter. Skolen har litt ulikt 
opplegg på dette. Invitasjon og 
informasjon gis fra den enkelte skole.  
 

 
Overgang barnehage – skole: 
For at skolen skal ta i mot sine nye elever på best mulig måte er det 
etablert rutiner for utveksling av informasjon om den enkelte elev. 
Foreldre blir informert om dette i barnehagen og det benyttes et 
skjema som opplyser om hva slags informasjon som gis og til hvem. 
Foresatte skriver under på skjemaet.  
 
Barn med spesielle behov blir ivaretatt spesielt ved at barnehagen 
”forhåndsvarsler” skolen om disse og det blir avholdt egne 
overføringsmøter. Fram til skolestart skal det være et samarbeid 
mellom skole, barnehage og foresatte for å forberede en best mulig 
start på skolegangen. 

 
 
Fadderordning 
Alle skolene har fadderordninger der hver ny 1.trinnselev kobles mot en 
eldre elev. De eldre elevene har som oppgave å hjelpe de nye til å bli 
kjent på skolen og føle seg trygge der. Det legges ofte opp til 
organiserte lekeopplegg og aktiviteter der faddere og fadderbarn gjør 
noe sammen.  
 
 
Melk og drikke 
Det kan bestilles ulike typer melk og juice. Dette gjøres på 
https://www.skolelyst.no/ der alle skolene i Lunner er registrert.  
 
 
SFO 
Det er skolefritidsordning på alle barneskolene. De er åpne for elever fra 
1.-4. trinn og for elever med spesielle behov opp til 7. trinn. SFO er 
åpent fra 1. august til 30. juni men er stengt i skolenes juleferie, 
påskeferie, og alle bevegelige helligdager som faller på arbeidsdager. 
Normal åpningstid er 07.00 – 17.00. Påmelding skjer på våren under 
SKOLER/SFO på kommunens hjemmeside.  
 
 
Informasjon om skolen på kommunens hjemmesider 
På kommunens hjemmeside www.lunner.kommune.no finnes noe 
informasjon om den enkelte skole under overskriften TJENESTER eller 
SKOLER OG UTDANNING.  
 

Foreldreengasjement i skolen 
Alle foreldre er automatisk medlem av skolens 
foreldreråd. Foreldrerådet er organisert 
gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU. 
Samarbeidsutvalget er skolens høyeste organ. 
Se også www.fug.no.  

https://www.skolelyst.no/
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