
Informasjonshefte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 



 

 

2 

Innhold: 

Side: 

 

Tema: 

2 Innhold 

 

3 Hvordan nå oss 

 

4 Organisering av skoledagen 

 

5 Godeset skoles fokus- og satsingsområder 

 

6 Trivsel – og ordensregler for Godeset skole  

 

6 Samarbeid hjem/skole 

 

8 Samarbeidsutvalget 

 

8 

 

Skolemiljøutvalget 

9 Fellesarrangementer 

 

9 Organisering av skolens arbeid 

 

12 Søknad om skolefri 

 

14 Hvem arbeider ved Godeset skole 

 

15 Kontaktlærere og foreldrekontakter 

 

16 Skolehelsetjenesten 

 

17 Skoleruta 

 

18 Ordensregler for Godeset skole 

 

20 Ordensreglement av august 2016 for Stavangerskolen 

 

 



 

 

3 

Skolens telefonnummer 

Hovedbygg:       51 91 28 60 

Bygg B:       51 91 28 55 

Rektor (1. og 2. trinn):     51 91 28 61 

Avdelingsleder 1 (5.-7. trinn):    51 91 28 63 

Avdelingsleder 2 (spes.ped og 3. og 4. trinn): 51 91 28 64 

SFO-leder:       51 50 70 13  

Morgen-SFO:       91 91 09 17  

SFO 1.trinn:       91 91 09 17   

SFO 2.trinn:       91 91 99 45  

SFO 3.trinn:       91 81 59 84  

SFO 4.trinn:       91 81 38 67  

 

Les om oss på:  

www.minskole.no/godeset 

 

Mailadresse:  

godeset.skole@stavanger.kommune.no 

 

http://www.minskole.no/godeset
mailto:godeset.skole@stavanger.kommune.no
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Organisering av skoledagen 

Skoleår 2019/2020 

      

Tid Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-09.15 

 

1      

09.15-09.30 Frim      

09.30-10.30 

 

2      

10.30-10.50 mat      

10.50-11.15 Frim      

11.15-12.15 

 

3      

12.15-12.30 Frim       

12.30-13.30 

 

4 

 

     

13.30-14.30 

 

5 

 

Leksehjelp 

5.-7.trinn 

Leksehjelp 

2.-4.trinn 
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Godeset skoles fokus- og satsingsområder  

Stavanger kommune har utarbeidet ny kvalitetsplan «God, bedre, best,» for 2016-2020. 

Fokusområdene i Kvalitetsplanen er medborgerskap og sosialt medansvar samt 

matematisk kompetanse og lese- og skrivekompetanse. Godeset skole tar utgangspunkt i 

kommunens plan for egen handlingsplan. Punktene under er hentet fra egen 

handlingsplan. 

Medborgerkompetanse og sosialt medansvar: 

Når elevene går ut av Godeset skole, er målet at de skal kunne anvende sin kompetanse 

gjennom å delta aktivt i samhandling med andre i klassen, på skolen, i lokalmiljøet og i 

samfunnet. Elevene skal kunne lytte til andre, være i dialog, yte noe for andre og 

medvirke til et godt fellesskap. Elevene skal også kunne ta imot ros og tilbakemeldinger 

og kunne tilpasse seg systemer og regler i klassen, på skolen og i samfunnet. 

Matematisk kompetanse 

På Godeset skole ønsker vi å satse på utvikling og mestring av matematisk kompetanse i 

alle fag. Hovedmålet er at elevene skal utvikle matematisk kompetanse for videre 

utdanning, arbeidsliv og fritid. 

Lese- og skrivekompetanse 

På Godeset skole ønsker vi å satse på utvikling og mestring av lese- og skrivekompetanse 

i alle fag. Målet er at alle elever i Stavangerskolen skal gjennom det tiårige skoleløpet 

utvikle lese- og skrivekompetanse - fagkunnskaper, holdninger og ferdigheter - som gir 

dem et godt grunnlag for videre studier og yrkesliv, og som gjør dem i stand til å være 

deltakende samfunnsborgere.  

Skolen er forpliktet til å arbeide etter gjeldende læreplanverk, lovverk og forskrifter. 

Følgende prinsipper trekkes fram og skal ligge til grunn for alt arbeid i 

Stavangerskolen: 

• mangfold 

• inkludering 

• tilpasset opplæring 

• akademiske talenter 

• tidlig innsats 

• gode læringsmiljø 

• samarbeid hjem - skole 
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Andre ting Godeset skole er opptatt av: 

 

Miljøskolen Godeset 

På Godeset skole er vi miljøbevisst og ønsker å ha fokus på dette arbeidet gjennom 

kildesortering, gjenbruk og gjenvinning.  

 

Trivselsprogrammet 

Skoleåret 2016/2017 tok vi i bruk Trivselsprogrammet. Trivselsprogrammets mål er å: 

● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene 

● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner 

● redusere konflikter blant elever 

● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt 

● fremme økt og mer aktivitet i undervisningen 

Kombinert med gode handlingsplaner mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også 

skal kunne bidra til å redusere mobbing.  

Godeset skole jobber etter prinsippene i antimobbeprogrammet Zero. Vi har 

nulltoleranse mot mobbing og ønsker å forebygge dette på best mulig måte. Målet for 

skolen er at alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på 

skolen. 

Den Kulturelle skolesekken (DKS) 

DKS er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell 

kunst og kultur av alle slag. DKS skal medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av 

kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens sine læringsmål.  

Godeset er aktive brukere og deltakere av DKS. Det er utarbeidet egne nettsider for 

DKS i Stavanger.  

Trinnene vil informere på sine ukeplaner om når de skal delta på DKS-arrangementer på 

skolen eller i Stavangerregionen ellers. 
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Trivsel- og ordensreglement for Godeset skole 

Godeset skole er vår arbeidsplass. For at vi skal lære, må vi trives og føle oss trygge. 

Derfor må vi alle: 

• Vise respekt for hverandre 

• Holde oss innenfor skolens område 

• Ta vare på egne og andres eiendeler 

• Ta vare på miljøet ute og inne 

• Ta ansvar i klasserommet, på fellessamlinger og turer 

For at alle skal vite hvilke regler som gjelder på skolen, har vi utarbeidet en del 

ordensregler. Disse finner du nedskrevet på s. 18 i dette heftet. Reglene skal være i 

tråd med Ordensreglement av august 2016 for Stavangerskolen som du finner på s. 20. 

Klassene utarbeider egne klasseregler med utgangspunkt i skolens ordensreglement. 

Samarbeid hjem/skole 

En viktig oppgave for skolen er å bygge trygge og gode relasjoner til alle foresatte. Da 

er det nødvendig med tillit og gjensidig informasjon mellom hjem og skole 

Samarbeidet starter med det enkelte barn. Men vi skal også samarbeide om 

klassen/gruppen og oppvekstmiljøet i og rundt skolen. 

Vi vet at et godt samarbeid mellom hjem og skole betyr mye for elevens trivsel og 

læringsutbytte. Derfor ønsker vi at dere foresatte sammen med elevene skal oppleve 

skolen som deres, og at dere tar kontakt når det noe dere vil drøfte eller snakke om. 

Tillit til og kunnskap om hverandre er viktig for god kommunikasjon. 

 

Foreldrekontakter  
 

Det vanlige bindeleddet mellom hjem og skole er foreldrekontaktene. 

Foreldrekontaktene er viktige ved aktiviteter i egen klasse/gruppe og ved fellestiltak 

på skolen. Oversikt over årets foreldrekontakter finner du på s. 14 i dette heftet. 

En foreldrekontakt fra hver klasse blir medlem i Foreldrenes Arbeidsutvalg- FAU 

Foreldrekontaktene lager sammen med kontaktlærerne en aktivitetsplan for 

klassen/gruppen sin. 

FAU har månedlige møter der rektor deltar. Rektor informerer kort om saker og 

aktiviteter fra skolehverdagen, og deretter gjennomføres FAU-møte med aktuelle 

saker. Referat legges ut på skolens hjemmeside. 
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FAU-medlemmene organiserer seg i grupper som bl.a. arbeider med utemiljø, 

trafikkforhold, kultur og 17.mai-arrangement. 

 

 

 

FORELDRE ER EN VIKTIG RESSURS FOR BARNAS SKOLEGANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÅR FORELDRE BRYR SEG,  

BLIR BARNET MOTIVERT OG TRIVES BEDRE PÅ SKOLEN 

 

Samarbeidsutvalget (SU) 

Fra og med januar 2020 avvikles driftsstyreordningen i Stavanger kommune. 

Driftsstyret erstattes av samarbeidsutvalget.  

SU består av: To foreldrerepresentanter som skal være leder og nestleder, en av disse 

skal alltid være FAU-leder, to representanter fra undervisningspersonalet, en fra andre 

ansatte, og to kommunalt oppnevnte representanter; rektor og politiker. I tillegg møter 

to elevrepresentanter.  

Samarbeidsutvalget våren 2020 består av:  

Leder:    Jan Svege 

Nestleder:    Tonje Rustan 

Undervisningspersonalet:  Mari Therese Skov og Henriette Monan Husebø 

Andre ansatte:   Birgitte Muri 

To kommunalt oppnevnte:  Dagny Pedersen Welle (FNB)  

Henning Furu Verstegen (rektor) 

Elevrepresentanter:  Julie Jensen Glesnes og Jesper Lund 
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Skolemiljøutvalget 

Regjeringen vedtok i 2005 at alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Utvalget på 

Godeset består av to foreldrerepresentanter, fire elever; to fra 6. trinn og to fra 7. 

trinn, en politiker, verneombud og avdelingsleder. Det skal være minst ett møte i 

halvåret. 

Retningslinjene for Stavanger kommune er: 

”Utvalget har i oppgave å ta opp saker som fremmer helse, trivsel og læring. Dette 

gjelder ikke bare det å hindre plager og dårlig læring, men også å bidra positivt til 

elevenes helse, trivsel og læring. En hovedoppgave vil være å følge opp de 

undersøkelsene som vedrører skolemiljøet.” 

Skolemiljøutvalget består skoleåret 19/20 av: 

Foreldrerepresentanter: Kristine Andreassen og Elin Aukland 

Politisk representant: Einar Sanstøl 

Elevrepresentanter:  7.trinn: Kala Stølen og Bendik Svege 

6. trinn: Sofie James Lyngstøl og Miguel E. Sepulveda-Olsen 

Ansatte:   Verneombud: Vibeke Karlsen 

SFO: Birgitte Van Woenzel 

Avdelingsleder: Ingrid Wister 

 

Fellesarrangementer 

Storsamling 

Storsamlingen gir vekst for klassen /gruppen og den enkelte elev. Her 

får eleven tatt i bruk og vist sine ferdigheter, samt utviklet evnen til å 

være et lydhørt publikum. 

Ett klassetrinn har ansvaret for programmet. Vi ønsker foresatte, 

besteforeldre og naboer hjertelig velkommen til disse trivelige 

stundene. Storsamlingene foregår i gymsalen, unntak for jul- og påskegudstjeneste. Følg 

med på skolens hjemmesider og trinnets ukeplaner. 

Kafé: 

Driftsstyret har vedtatt at 6. og 7. trinn kan arrangere kafé en gang hver om høsten og 

en gang hver om våren. Inntektene kan de bruke til trivselstiltak og turer. 

Elevrådet arrangerer kafé en gang i året til inntekt for Hei verden. 
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«Ryddestafetten»: 

Alle klasser fra 2. til 7. trinn er med på å holde orden i skolegården gjennom 

«ryddestafetten».  Klassene har hver sin uke da de har ansvar for å holde i orden. 

Skolen deltar også på ryddeaksjon i Hinna bydel en gang i løpet av våren. Denne er 

arrangert av Frivillighetssentralen.  

 

Organisering av skolens arbeid 

Lærersamarbeid 

Lærerne ved Godeset skole har igjennom årene utviklet gode samarbeidsrutiner. På alle 

klassetrinn er det avsatt tid til samarbeid. Faginnhold og planer drøftes og 

tilrettelegges og kolleger veileder hverandre. Trinnene har samarbeidsmøter fastsatt i 

sin timeplan. 

Administrasjon og ledelse 

Administrasjon- og ledelse på skolen består av rektor, avdelingsledere, SFO-leder og 

kontorkonsulent. 

Ledelsen har det overordnede ansvaret for skolens undervisning og drift. Rektor 

rapporterer til skolens samarbeidsutvalg og kommunalsjef for oppvekst og utdanning. 

Ressursteam:  

Godeset skoles ressursteam er satt sammen av: 

Inger Lise Tønnesen, leder, Henning Furu Verstegen og Mari Therese Skov.  

Ressursteamet har fast ukentlig møtetid til drøfting av elevsaker. 

Ressursteamets oppgaver er å hjelpe og veilede lærere i arbeidet med å tilrettelegge 

for tilpasset opplæring for den enkelte elev.  

Dette kan gjøres på følgende måter: 

- Organisering av ulike grupper eller enetimer for kortere eller lengre perioder 

-Tilbud om samtaler med ressursteamet 

-Testing og faghjelp fra PPT 

- Henvendelser til helsesykepleier, lege, sosialkontor, psykolog via utvidet ressursteam 

- Råd og veiledning ved utforming av IOP (Individuell opplæringsplan) 

- Arbeid og veiledning i forbindelse med klassemiljøutvikling 

Ressursteamet har også et tett samarbeid med helsesykepleier på skolen og PPT. 
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Leksehjelp 

 

Vi ønsker at tilbudet på Godeset skal være et lavterskeltilbud der elevene kan gjøre 

lekser i skolens lokaler med tilbud om voksenstøtte og hjelp. Det vil allikevel være de 

foresattes ansvar å se over leksene. Vi gjør oppmerksom på at leselekser ikke vil inngå i 

leksehjelpen da dette må gjøres i fred og ro hjemme. 

Elevene fra 2. til 7. trinn har tilbud om leksehjelp en time per uke.  

 

Klasse- og elevrådsarbeid 

 

Om klasse- og elevrådsarbeid sier Lærerplanen: 

Elevene skal ha medråderett 

Utvikle engasjement og evne til og vere aktivt med å ta avgjerder på skulen og i 

samfunnet 

Samhandling 

Utvikle evne til samarbeid, forståing og respekt for menneske 

Eigenutvikling 

Elevene skal ha tru på eige verd, vere trygge på å stå fram og ha styrke til å ta 

personlege standpunkt. 

Elevrådet har møte en gang i måneden. Alle klasser/ grupper fra og med 3. trinn velger 

to representanter som skal sitte i elevrådet. To ganger i året arrangerer elevrådet 

turneringer. To elever fra 7.trinn møter i driftsstyret og fire elever møter i 

skolemiljøutvalget. Disse elevene kan gjerne være medlemmer i elevrådet.  

 

 

 

Trivselsprogrammet – Trivselsledere (TL) 

Godeset skole deltar i Trivselslederprogrammet og elever fra 4.- 7.trinn søker om å bli 

trivselsledere (TL). En trivselsleder leder aktiviteter for de andre elevene i storefri.  
Trivselsprogrammets mål er å: 

● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene 
● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner 
● redusere konflikter blant elever 

● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt  
● fremme økt og mer aktivitet i undervisningen 
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Trivselsarbeidere (TA) 

Som en del av det trivselsforebyggende arbeidet har elever på 7. trinn grupper som 

legger til rette for trivsel og aktiviteter for medelever. Eksempler på grupper er: 

Scenegruppe: Lager klar til storsamlinger med for eksempel scene, sitteplasser og 

utstyr. 

Biblioteksgruppe: Hjelper til med å organisere og holde orden på skolebiblioteket. 

Dommergruppe: Sørger for dømming av kampene i skolens ulike turneringer og i 

friminutt ved behov. 

Fadderordning 

Nye 1. klassinger får tildelt faddere blant 5. klassinger. Ordningen er ment som et 

trygghetstiltak. 

Skolefritidsordningen (SFO) 

SFO i Stavanger kommune skal være et fritidstilbud til alle elever på 1.-4. trinn, og til 

funksjonshemmede elever på 5.-7. trinn. I fritidstilbudet skal barna oppleve mestring i 

et miljø preget av omsorg. Tilsynet skal være så godt at de foresatte er trygge på at 

sikkerheten er ivaretatt. I SFO skal barn få muligheten til leke-, kultur- og 

fritidsaktiviteter. 

Gjennom lek, kultur- og fritidsaktiviteter, omsorg og tilsyn, skal SFO være en arena for 

allmenndanning og læring. Det gis tilbud om 60% plass; 3 dager og 100% plass; 5 dager 

per uke. SFO åpner kl. 07.30 før skoledagen starter og er åpent til 16.30. SFO er åpent 

i alle skolens ferier med unntak av røde fridager, fem planleggingsdager og juli måned. 

 

Søknad om skolefri 

Ifølge grunnskoleloven har norske barn rett og plikt til å gå i grunnskolen i ti år, 190 

skoledager pr. år. Hvert år vedtar oppvekststyret en bindende Arbeids- og ferieplan, 

kjent som Skoleruta. I planen fastsettes skoleårets begynnelse og slutt, fridager og 

ferier. 

De foresatte er ansvarlige for at elevene møter på skolen som bestemt i Skoleruta. 

Alt planlagt fravær skal meldes i forkant. Fravær som skyldes sykdom meldes så snart 

som mulig, og aldri senere enn tre dager etter første fraværsdag. Etter fraværet får 

kontaktlærer melding med grunn for fraværet i meldingsboka. 
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Vi minner om at aktivitetsdager, skoleturer o.l. også er pliktig undervisning, og elevene 

kan ikke utebli fra disse dagene uten gyldig grunn. 

 

Følgende retningslinjer gjelder for søknad om skolefri: 

Permisjon inntil 2 dager: 

Søknad med begrunnelse for permisjon skrives i meldebok eller mail. Kontaktlærer 

behandler søknaden og registrerer fravær. 

Permisjonssøknad mer enn 2 dager: 

Permisjonssøknaden skal være levert til skolen senest en måned før permisjonen 
starter. Opplæringslovens grense for maksimal permisjonstid er ufravikelig. Det betyr 

at ingen kan innvilges permisjon med varighet utover 2 uker (10 skoledager). 

«Det er, i henhold til Opplæringsloven § 2-11, anledning til å søke elevene fri fra 

pliktig opplæring i grunnskolen i inntil 10 skoledager. 10 dager ses over en 

treårsperiode. Søknaden må foreligge senest en måned før første permisjonsdag.»  

Permisjonssøknad skrives på eget skjema. Skjema finnes på skolens hjemmesider eller 

fås ved henvendelse på skolen. 
På skjemaet må feltet  ”Opplæringstiltak i permisjonstiden” alltid fylles ut. 

Når elevene har fått fri fra skolen, er det de foresatte som har ansvar for at elevene 

får nødvendig undervisning. 

Regelverket gjelder ikke for fravær som skyldes: 

• sykdom lege/tannlege  
• behandling henvist av lege/tannlege  

• lovfestet rett til permisjon på religiøse høytidsdager for de som tilhører 
trossamfunn utenfor Den norske Kirke 
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Hvem arbeider ved 

skolen vår skoleåret 

2019-2020 

Rektor: 

Henning Furu Verstegen 

henning.furu.verstegen@stavanger.kommune.no  

Avdelingsledere: 

Ingrid Wister (sted. rektor) 

ingrid.wister@stavanger.kommune.no  

Inger Lise Tønnesen (spes.ped.leder) 
inger.lise.tonnesen@stavanger.kommune.no  

 

Karen E. G. Woie (i permisjon) 

 
SFO-leder: 
Ellen Svanevik Olsen 
ellen.svanevik.olsen@stavanger.kommune.no  
 
Gruppeleder SFO:  
Birgitte Woenzel 
 

Karolina Haugen (i permisjon) 
 

Skolekonsulent 

Janet Wilford 
janet.wilford@stavanger.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk personale: 

Eirik Abrahamsen, Nina Bakkevig, Cecilie 

Idsøe Carson, Susanne Eltervåg, Marwa 

Galal, Silje Nicoline Eikevoll Hansen, 

Kjersti Stølsnes Harbo, Maren Hauge, 

Kenneth Haugland, Henriette Monan 

Husebø, Maren S. Joa, Therese Berge 

Johnsen, Vibeke Karlsen, Sæunn 

Kristjansdottir, Frida Langø, Synnøve 

Larsen, Ellen Ødegaard Lea, Hilde 

Lerstøl, Anette Liljedal, Torunn Muri, 

Elisabeth Eim Naley, Johanna Horpestad 

Nes, Stine Therese Nærland, Torhild 

Pedersen, Helga T. Rønneberg, Mari 

Therese Skov, Merete Sunde, Janne 

Taklo, Torill Tynning, Inger Lise 

Tønnesen, Lars Torjus Øye 

 

Miljøveiledere: 

Katarzyna Nowak, Iselin Strømsvold, 

Kristian Torgersen  

Assistenter i skole og SFO: 

Zsarah May Fosse, Grete Lammenes, 

Jan Ove Lie, Heidi Maria Mall, Gro 

Ellingsen Meldahl, Birgitte Muri, Tone 

Pettersson, Pala Pollack, Mohammad 

Salhab, Elisabeth Soltvedt, Zahra 

Tootoonchi, Birgitte Van Woenzel 

Helsesykepleiere: 

Aud Stemland, Ida Bjerkan Klopstad 

Vaktmester: 

Ludvig Bredal 

mailto:henning.furu.verstegen@stavanger.kommune.no
mailto:ingrid.wister@stavanger.kommune.no
mailto:inger.lise.tonnesen@stavanger.kommune.no
mailto:ellen.svanevik.olsen@stavanger.kommune.no
mailto:janet.wilford@stavanger.kommune.no


 

 

15 

2019/2020

Klasse Kontaktlærer Klassekontakter FAU-representant 

1rød Merete  

Sunde 

Kristin Henna Hagen 

Ågot Helene H. Sitaula 

Camilla Hilstad  

Kristin Henna Hagen 

Kristin_h_hagen@yahoo.no 

 

1blå Kjersti  

Harbo 

Silje Miljeteig 

Janne Horpestad 

Margrethe Gjerseth 

Silje Miljeteig 

smiljeteig@gmail.com 

2a Synnøve  

Larsen 

Kristine Andreassen 

Rut Terese K. Fjeld 

Sissel Karin Kro 

Kristine Andreassen 

kristine@privatmegleren.no 

2b Lars Torjus  

Øye 

Nina Therese Espedal 

Jan Hamou 
Esten Sjeggestad Wang 

Nina Therese Espedal 

Nina.espedal@lyse.net 

3a Torhild  

Pedersen 

Henriette Stavnem 

Randi Rogde 
Ingebjørg Betten 

Henriette Stavnem 
henriette.stavnem@stavanger.kommune.no  

3b Maren  

Hauge 

Jøran Maribu 
Kari Lillian Ljones 

Balazs Badics 

Jøran Maribu 
joran@flowtec.no  

3c Johanna 

Horpestad Nes 

Elin Aukland 
Kristine Hjartsrson 

Terje Jøsang 

Elin Aukland 
Elin.aukland@lyse.net  

4a Elisabeth  

E. Naley 

Sindre Lærdal 

Iren Bergsagel 

Fery Simbolon 

Sindre Lærdal 

sindre.laerdal@gmail.com  

4b Silje  

B. Gillström 

Siv Kristin Rege 
Marius Svensen 
Julie James Lyngstøl 

Siv Kristin Rege – Sekretær FAU 

siv_@hotmail.com  

5a Anette  

Liljedal 

Henning Bendiksen 
Brit V. Reianes 
Nina Berfjord 

Henning Bendiksen 

ndtlev2@outlook.com  

5b Helga  

T. Rønneberg 

Anita Da Silva 
Rut Terese Kringstad 
Jostein Taklo 

Anita Da Silva 

Anita.da.silva@hotmail.com  

5c Ellen  

Ødegaard Lea 

Merete Stensland 
Yvonne Standal 

Marianne Øfsti 

Merete Stensland  

merethe.stensland@lyse.net  

6a Frida  

Langø 

Tonje Rustan 
Ellen Skogseth 
Jan Helge Austbø 

Tonje Rustan 

tonjerustan@hotmail.com  

6b Eirik  

Abrahamsen 

Siri Skigelstrand 
Julia Faye-Landa 
Otto Godeset 

Siri Skigelstrand 

siri.skigelstrand@gmail.com 

7a Vibeke  

Karlsen 

Hilmar Ledaal-Kloster 

Hilde Gunn Ørland 

Christine Døskeland Vollan 

Hilmar Ledaal-Kloster 

Hilmar.ledaalkloster@lyse.net 

7b Susanne  

Eltervåg 

Jan Svege 

Joachim Juell Rostrup 

Roald Froholdt Smedsvik 

Jan Svege – Leder og kasserer FAU 

Jan.svege@lyse.net  

 

mailto:Kristin_h_hagen@yahoo.no
mailto:smiljeteig@gmail.com
mailto:kristine@privatmegleren.no
mailto:Nina.espedal@lyse.net
mailto:henriette.stavnem@stavanger.kommune.no
mailto:joran@flowtec.no
mailto:Elin.aukland@lyse.net
mailto:sindre.laerdal@gmail.com
mailto:siv_@hotmail.com
mailto:ndtlev2@outlook.com
mailto:Anita.da.silva@hotmail.com
mailto:merethe.stensland@lyse.net
mailto:tonjerustan@hotmail.com
mailto:Hilmar.ledaalkloster@lyse.net
mailto:Jan.svege@lyse.net
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Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Ida Bjerkan Klopstad 

(student) og Aud Stemland vil være 

helsesykepleiere på skolen dette året.  

Trefftid: mandag, onsdag, torsdag og 

fredag kl: 08:15-14:00  

Kontoret ligger i foajéen, rett ved siden 

av gymsalen.  

Dere kan ta kontakt slik:  

Ida: Tlf 51508501 eller mail: 

ida.klopstad@stavanger.kommune.no  

Aud: Tlf 51912291 eller mail: 

aud.stemland@stavanger.kommune.no 

Mail brukes kun til timeavtale.  En kan 

banke på døra i trefftiden. Har du 

spørsmål eller bekymring rundt ditt barns 

helse, trivsel eller utvikling så er du 

velkommen til å ta kontakt.  

Vi skal være lett tilgjengelig for elever, 

foreldre/foresatte og skolens personale. 

Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å 

ta vare på egen helse, og å klare 

utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker 

å bidra til at barn får hjelp når noe er 

vanskelig, og å være en støtte for barn og 

familier i sårbare faser i livet. Vi tilbyr 

helsesamtaler, råd og veiledning og 

hjemmebesøk. Jo tidligere vi blir kjent 

med det som er vanskelig for barnet, jo 

lettere kan vi hjelpe.  

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på 

helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Alle elever får tilbud etter et fast 

program, og enkeltelever følges opp i 

samarbeid med 

foreldre. Skolehelsetjenesten skal ikke 

drive behandling. Ved sykdom må 

fastlegen kontaktes.   

Mer informasjon om ressurser, 

gruppetilbud og samarbeidspartnere, og 

skolehelsetjenestens program for hvert 

årstrinn finner du på skolens hjemmeside, 

under fane helsesykepleier☺ 

www.minskole.no/godeset| 

Velg ”helsesykepleier” i margen til 

venstre.  

 

  

Tannlege 

Skoletannlegen holder til i Edlandsgården 

på Gausel. 

Elevene blir kalt inn regelmessig til 

tannbehandling.  

Tannlegen kan nås på telefon 51816200 

mailto:ida.klopstad@stavanger.kommune.no
mailto:aud.stemland@stavanger.kommune.no
http://www.minskole.no/godeset
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SKOLERUTE FOR GODESET SKOLE SKOLEÅRET 2019 – 2020 
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På skolen vår vil vi at alle skal trives 

Din oppførsel betyr noe for trivselen og læringsmiljøet 

Motto: “Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg” 

 

• Vi tar hensyn til hverandre slik at alle kan føle seg trygge 

• Vi hilser når vi møtes 

• Vi bidrar til at alle får den roen de trenger for læring og trivsel 

• Mobbing, erting, plaging, baksnakk og utestenging er strengt forbudt 

• Banning, tulleslåssing, fekting med pinner, slåssing og farlig lek er ikke tillatt 

• Vi respekterer “stopp-regelen” 

• Vi sier i fra til voksne dersom vi selv blir plaget eller dersom vi ser at noen blir plaget 

eller ikke har det bra 

• Vi viser hverandre respekt ved å snakke, kommunisere digitalt (nettvett) og være 

sammen på en fin måte 

• Vi holder oss på skolens område i skoletiden, bortsett fra på turer sammen med voksne. 

Annet må avtales med voksne på skolen og foresatte 

• Ganger, mediatek, klasserom og toaletter er ikke oppholdsrom i friminuttene 

• Ballspill, aking, snøballkasting og annen lek foregår ute på de områdene som er bestemt 

for slik aktivitet 

• Vi tar godt vare på skolebøkene, skolemateriell, inventar og skolebygninger og tar ansvar 

dersom noe blir ødelagt 

• Snop, tyggegummi og søtsaker er bare lov til å ha med til spesielle anledninger 

• Det er ikke lov for elever å bruke mobiltelefon/smartklokker i skolegården og inne på 

skolen, dette gjelder også før skolen begynner og fram til at SFO slutter. 

ORDENSREGLER FOR GODESET SKOLE 
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• Rulleskøyter, rullesko, rullebrett og farlige leker lar vi ligge igjen hjemme.  

• Verdigjenstander er ikke skolens ansvar og bør ligge hjemme. 

• Vi bruker ikke luer eller andre hodeplagg inne. Unntak kan være religiøse hodeplagg. 

• Vi skal gå anstendig kledd og i klær som ikke kan støte andre barn og voksne f. eks med 

tekst og bilder. 

• Det er ulovlig å bruke tobakk og rusmidler på skolens område.  

• Det er foresatte som avgjør om elevene kan sykle til/fra skolen. 

• Elever som sykler eller bruker sparkesykkel til/fra skolen må bruke hjelm, ha sykkel i 

forskriftsmessig stand og sette sykkelen/sparkesykkelen på skolens sykkelparkering. 

Det er ikke tillat å sykle eller bruke sparkesykkel i skolegården. 

• Skolen anbefaler at foresatte forholder seg til Trygg Trafikk sine råd om sykling til 

skolen. 

 

Ved brudd på ordensregler følger kontaktlærer opp. Foresatte kontaktes. Farlige og forbudte 

gjenstander inndras. Foresatte kan hente inndratte gjenstander på kontoret. Andre sanksjoner 

og regler, se Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune 

vedtatt av Kommunalstyret for oppvekst 8.6.2016 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7naOS-dbOAhWMB5oKHTzjDHMQjRwIBw&url=http://www.amot.gs.hm.no/skoleinfo/reglement/&psig=AFQjCNF6oUdo1gHXaoUhlZATSUPtUDn9nw&ust=1472021377907708
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Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i 

Stavanger kommune 

Vedtatt av Kommunalstyret for oppvekst 8.6.2016 

 

Kapittel 1 Innledning 

 

1.1 Hjemmel 

Dette reglementet er gitt med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om 

grunnskolen og den videregående opplæringen.  

Reglementet gjelder for grunnskolen i Stavanger og erstatter tidligere 

reglement vedtatt av Kommunaldirektøren for undervisning og 

barnehager 1. oktober 2000, sist revidert av Kommunalstyret for 

oppvekst 10.06.2008.   

1.2 Innhold og virkeområde 

Reglementet for orden og oppførsel omfatter alle grunnskoler, 

spesialskoler/-avdelinger og Johannes læringssenter. Reglementet 

gjelder også Stavanger kulturskole og skolefritidsordningene så langt det 

passer. 

Reglementet for orden og oppførsel gjelder i skoletiden når skolen har ansvar for elevene. Det 

omfatter undervisning, friminutter, arrangementer, ekskursjoner og lignende de r elevene er under 

skolens ledelse. Reglementet for orden og oppførsel gjelder i alle typer undervisningslokaler,  

fellesrom og utearealer, på skoleveien og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens 

område, for eksempel i prosjekter, i arbeidspraksis, på leirskoler og studieturer. 

Reglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak (sanksjoner) som skal 

brukes mot elever som bryter reglementet og regler for framgangsmåten når slike saker skal 

behandles (saksbehandlingsregler).  

1.3 Skolenes eget reglement og elevenes psykososiale skolemiljø. 

I tillegg til et felles reglement for orden og oppførsel i stavangerskolen skal den enkelte skole 

utarbeide sitt eget lokale reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette reglementet skal ta 

utgangspunkt i lokale forhold og skal særlig sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å ivareta 

elevenes psykososiale skolemiljø.  

Driftsstyret vedtar det lokale reglementet. Alle skolens rådsorganer skal være delaktige i 

utarbeidelsen av reglementet.  
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Ved eventuell motstrid vil bestemmelsene i opplæringsloven og i det felles kommunale reglementet 

for orden og oppførsel ha forrang framfor det lokale reglementet. 

Kapittel 2  Formål, elevers rettigheter og plikter 

2.1 Formål  

Stavangerskolen skal kjennetegnes av et godt læringsmiljø og et konstruktivt samarbeid mellom 

elever, foresatte og ansatte. Elevene skal lære å se seg selv som medansvarlige for et godt felleskap 

og sentrale verdier som respekt og toleranse skal bli vektlagt.  

Dette reglementet skal være et virkemiddel for å nå en slik målsetting. Reglementet tar utgangspunkt 

i at skolen er til for elevene og at elevene ønsker å bruke sine positive ressurser til å bidra til et godt 

skolesamfunn for alle. 

2.2 Rettigheter  

Elever har både rettigheter og plikter. Elever i stavangerskolen har krav på å 

• ha et godt lærings- og skolemiljø uten krenkelser 
• bli behandlet på en ordentlig måte og bli vist respekt  
• få ha sine eiendeler i fred 

 

2.3 Plikter 

Elever i stavangerskolen har plikt til å 

• bidra til å skape et godt lærings- og skolemiljø 
• behandle andre på en ordentlig måte og vise andre respekt  
• ikke plage eller krenke andre, verken fysisk, psykisk, verbalt, eller på nettet  
• la andres eiendeler være i fred 

 

Kapittel 3  Regler og sanksjoner 

3.1 Regler for orden og oppførsel 

Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne, som sammen 

har et ansvar for å medvirke til at både elever og ansatte har et godt arbeidsmiljø. Alle skal følge 

vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.  

Det betyr at elevene skal 

• vise hensyn og respekt for andre 
• vise respekt for læringsarbeidet og gjøre sitt for å holde arbeidsro i timene 
• møte presis til timer og avtaler 
• gjøre skolearbeidet til avtalt tid 
• holde god orden 
• gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig 
• ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stelle pent med skolebøker og 

annet undervisningsmateriell 
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• ta godt vare på personlige eiendeler og så langt som mulig unngå å ta med verdisaker på 
skolen  

• gjøre seg kjent med og overholde IKT-reglementet for stavangerskolen (se vedlegg) 
 

Dette er ikke tillatt: 

• banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek  
• rasistiske utsagn og handlinger  
• krenkelser og mobbing   
• seksuell trakassering  
• Å true, forfølge eller fremme hat på grunnlag av religion eller livssyn  

 

3.2 Sanksjoner 

All bruk av sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen 

må reagere. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til reglementsbruddet. Eleven skal hvis mulig gis 

anledning til å gjøre opp for seg.  

Dersom reglementet for orden og oppførsel blir brutt, skal situasjonen søkes løst med tiltak på et 

lavest mulig nivå. Dette gjelder også for de lokale reglementene for orden og oppførsel.  

Som hovedregel skal det kun ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Ved brudd på 

regler som følger av de lokale reglementene for orden og oppførsel gjelder det samme.  

Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye 

sanksjoner.  

Fysisk refsing og annen krenkende behandling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det 
ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller 
andre. 

 
Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen. 

3.2.1 Tiltak mot brudd på reglement for orden og oppførsel 
Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor: 

Tiltak: Myndighet:  

Muntlig irettesettelse 

 

Skolens personale 

Muntlig melding til foresatte 

 

Skolens personale 

Skriftlig melding til foresatte 

 

Kontaktlærer  
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Skriftlig irettesettelse/advarsel Rektor 

Inndragning av gjenstander som blir brukt på en 

farlig eller provoserende måte.  

Skolens personale  

Pålegg om oppgaver for å rette opp skade 

påført skolens eiendom  

Rektor 

Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid 

i forbindelse med samtaler med lærer/rektor 

og/eller utføring av pålagte oppgaver 

 

Rektor 

 

3.2.2 Bortvising  
Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på reglementet 

for orden og oppførsel kan elever på 8.-10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. 

Elever på 1.-7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen.   

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, 

skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig og en skal ha vurdert å bruke andre hjelpe- og 

refsingstiltak, f. eks elevmegling og/eller konfliktrådet.  

Hvis en elev på 1.-7. trinn vises bort fra skolens område for resten av dagen, skal elevens foresatte 

varsles før bortvisningen gjøres gjeldende. På 8.-10. trinn skal foresatte varsles når en elev vises bort 

for hele dager. 

Lærere kan få delegert myndighet til å bortvise elever fra egen undervisning, avgrenset oppover til to 

undervisningstimer innenfor samme undervisningsområde. Skolens ledelse skal i slike tilfeller 

informeres så snart som mulig.  

3.3 Konkret om overtredelser og sanksjoner 

3.3.1 Ugyldig fravær 
Dersom en elev ofte kommer for sent eller er borte fra skolen uten at foresatte har informert skolen, 

skal hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til at eleven kommer for sent eller er borte fra 

skolen. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken til, og hvor ofte eleven 

kommer for sent eller har ulovlig fravær.  

Foresatte skal involveres når fravær, inkludert det å komme for sent, går ut over elevens læring eller 

virker forstyrrende på klassens totale læringssituasjon. Foresatte må også informeres om det 

ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1.  

Når det gjelder permisjon og annet lovlig fravær, vises det til permisjonsreglementet for elever i 

Stavanger kommune. 
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3.3.2 Voldelig atferd og mobbing 
Mobbing, vold eller trusler aksepteres ikke. Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises 

bort fra undervisningen/skolen. Voldsutøverens foresatte og offerets foresatte vil bli kontaktet. 

Grove voldsepisoder vil bli politianmeldt. 

Mobbing er fysiske og/eller psykiske aggressive handlinger som over tid er rettet mot en eller flere 

elever og/eller ansatte, der det er et ujevnt styrkeforhold mellom den eller de som mobber og den 

som blir mobbet.   

Mobbing skal ikke forekomme, hverken fysisk, psykisk, verbalt eller digitalt. Den enkelte skole skal ha 

en handlingsplan mot mobbing vedtatt av driftsstyret. Tiltak mot digital mobbing skal være inkludert 

i handlingsplanen.  

3.3.3 Medbringelse av farlige gjenstander 
På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på 

andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre, lovlige 

formål.  

Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre 

beslaglagte gjenstander overleveres til elevens foresatte etter skoletid.  

3.3.4 Rusmidler 

Det er forbudt å være ruset når skolen har ansvar for elevene. Det er videre forbudt å bruke, 
oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre 

rusmidler. 

Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol skal 

overlates til elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.  

3.3.5 Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen, elever eller ansatte 
Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 

erstatningskrav overfor foresatte. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet 

utstyr, jf. skadererstatningsloven § 1-1 og 1-2. 

Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når 

opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til 

overtredelsen. 

3.3.6 Reaksjonsmåter ved fusk 

Fusk eller forsøk på fusk får konsekvenser for vurdering/karakter i oppførsel. Har eleven 

fusket i en prøvesituasjon, vil prøven bli annullert. Elever på ungdomstrinnet skal varsles om 
muligheten for ikke å få terminkarakter. 

Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har fusket eller prøvd å fuske på eksamen. 
Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Vedtak om annullering 
av eksamen kan innklages til Fylkesmannen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på 

eksamensdagen.  
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3.3.7 Undersøkelse 

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av punkt 3.3.3 og/eller punkt 3.3.4, kan 

skolens ledelse foreta undersøkelse i garderobeskap og bokskap som disponeres av elevene. 

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av punkt 3.3.3 og/eller punkt 3.3.4, kan skolens 

ledelse be elevens foresatte om skriftlig tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevens eiendeler 

som lommer i klær, sekker eller bagger. Om mulig skal elevens foresatte gis anledning til å være 

tilstede ved en eventuell kontroll. 

3.3.8 Straffbare forhold 

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand.         

Elevens foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. 

Foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt politiets bistand. 

3.4 Enkeltvedtak 

En beslutning om å vise bort en elev for én hel dag eller flere dager vil være å forstå som et 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven (jfr. kapittel 5). Øvrige sanksjoner og refsingstiltak vil 

normalt ikke være enkeltvedtak. Dersom avgjørelsen anses å ha stor betydning for den enkelte 
elev bør rektor likevel vurdere å følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak. 
 
3.5 Flytting av elev til annen skole  

Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen skole 

enn nærskolen uten samtykke fra foresatte. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal en ha 

prøvd andre tiltak (jfr. opplæringsloven §8-1, 3. ledd).  

Direktøren tar avgjørelse i slike saker. 

3.6 Politianmeldelse 

Ulovlige forhold på skolens område vil kunne bli politianmeldt. Det vil normalt være den som anses 

som fornærmet, som må levere en eventuell politianmeldelse. Skolen vil kunne være behjelpelig i 

utforming av anmeldelsen. 

Kapittel 4 Om fastsetting av karakterer i orden og oppførsel  

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er gitt i forskrift til opplæringsloven §3.5. Regler for 

orden og oppførsel er nedfelt i skolenes lokale ordensreglement og i dette reglementets kapittel 3.1.    

Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til om elevene er forberedt til undervisningen, og 

hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen til elevene er. Elevens punktlighet, oppfølging av arbeid 

som skal gjøres og om eleven har med nødvendige læremidler og utstyr skal også tas med i 

vurderingen. Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden.  

Grunnlaget for vurdering i oppførsel er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, 

lærere og andre ansatte når skolen har ansvar for elevene. Det innebærer blant annet å vise hensyn 

og respekt for andre. Brudd på dette reglementets punkter 3.3.2-3.3.6 kan føre til nedsatt karakter i 

oppførsel. 
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I vurderingen i orden og oppførsel skal det tas hensyn til de forutsetninger eleven har. Ved 

fastsettingen av karakter i orden og oppførsel skal det til vanlig ikke legges avgjørende vekt på 

enkelthendelser.  

 

Kapittel 5 Saksbehandling 

Behandlingen av brudd på reglementet for orden og oppførsel følger saksbehandlingsreglene i 

forvaltningslovens (fvl) herunder kap III - kap. VI ved enkeltvedtak. Ved avgjørelse skal følgende 

saksbehandlingsregler uansett gjelde:  

5.1 Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et 
grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.  

5.2 Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg                
overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en 
person. Vedtaket skal begrunnes.  

5.3 Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre 
særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og 
ev. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig.  

5.4 Elevens foresatte skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. 
Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved 
mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste foreldresamtale. Jf. ellers 
de enkelte punkt.  

Kapittel 6 Ikrafttredelse og kunngjøring 

6.1 Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2016. 

6.2 Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, 
foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelt 
skole. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens/kommunens nettsider. 

 


