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Skolens telefonnummer 

Hovedbygg:       51 91 28 60 

Bygg B:       51 91 28 55 

Rektor:       51 91 28 61 

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

Avdelingsleder 2 (1.-4. trinn):    51 50 87 65 

 

Morgen-SFO:       91 91 99 45   

SFO 1.trinn og morgen-SFO, bygg B   91 91 99 45   

SFO 2.trinn:       91 81 59 84 

SFO 3.trinn:       91 81 38 67 

SFO 4.trinn:       91 91 09 17   

 

 

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 2022/2023 

    

Tid: Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

07.30-08.00 SFO 
     

08.00-8.15  Fysisk  

aktivitet 

     

 

08.15-09.15 
1 

     

 

09.15-09.30  

Friminutt. 
     

 

09.30-10.30  

2 
     

 

10.30-10.50  

Mat 
     

 

10.50-11.15  

Friminutt. 
     

 

11.15-12.15  

3 
     

 

12.15-12.30  

Friminutt 
     

 

12.30-13.30  

4 
     

 

13.30-14.30 

5      
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Stavangerskolens strategi for kvalitet 

  

Stavanger kommune har utarbeidet ny strategi; «Stavangerskolen mot 2025 – strategi 

for kvalitet». Satsingsområdene er medborgerskap og bærekraftig utvikling, utviklende 

læringsfellesskap og digital kompetanse.  

 
Alle skoler er forpliktet til å arbeide etter gjeldende læreplanverk, lovverk og 

forskrifter. Alle skolene i Stavanger er forpliktet til å ta «Stavangerskolen mot 2025 – 

strategi for kvalitet» i bruk. Strategien tydeliggjør lærernes, sfo-ansattes, 

skoleledelsens og andre tilsattes et felles ansvar for elevens læring og utvikling. 

Følgende fire prinsipper skal stavangerskolene rette særskilt oppmerksomhet mot og 

skal ligge til grunn for alle skolenes praksis: 

• gode relasjoner 

• tilpasset opplæring 

• aktiv elevmedvirkning 

• lærende profesjonsfellesskap 

  

Godeset skoles fokus- og satsingsområder  

  

Godeset skole tar utgangspunkt i Stavanger kommune sin nye strategi; 

«Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet». Punktene under er Godeset skoles 

egne fokus- og satsningsområder. 

  

Nye læreplaner  
 

Nye læreplaner ble gradvis innført fra 1. august 2020. Innholdet i fagene er blitt 

fornyet, men fagene er de samme som i dag. Mange fag er blitt mer praktiske, f.eks. 

kunst og håndverk, mat og helse og musikk. Det blir mer om teknologi og programmering. 

Kritisk tenkning og kildekritikk blir enda viktigere enn i dag.  
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De tverrfaglige temaene, bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og 

folkehelse og livsmestring, skal bidra til at elevene oppnår forståelse og ser 

sammenhenger på tvers av fag.  

 

Dybdelæring er et nytt begrep i læreplanene, det handler om å lære noe så godt at en 

forstår sammenhenger og kan bruke det en har lært i nye situasjoner.  

 

Elevene skal i større grad få påvirke hvordan de lærer, blant annet hva, hvorfor og 

hvordan. Elevmedvirkning er ment som et tiltak for at elevene selv skal delta mer i 

hvordan deres undervisning foregår. Elevene skal ta en aktiv del i vurdering av eget 

arbeid og opplæring. Målsettingen med elevmedvirkning er at eleven selv skal få en 

dypere forståelse av opplæringen og økt interesse via deltagelse i utformingen. De 

yngste elevene skal lære mer gjennom å leke og å utforske. 

  

Medborgerkompetanse og bærekraftig utvikling 

På Godeset skole ønsker vi å ha søkelys på en god læringskultur med trivsel og felleskap 

blant elevene.  

Målet er at elevene våre 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. Elevene skal utvikle kompetanse som gjør 

dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. 

Digital kompetanse 

På Godeset skole skal IKT utnyttes i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen 

for å øke elevenes læringsutbytte. Læringen skal gi elevene redskaper til å møte 

framtiden. 

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

fag. Hovedmålet er at elevene skal utvikle både kunnskap, ferdigheter og holdninger for 

å kunne mestre sine liv, videre utdanning, framtidig arbeidsliv og fellesskap i samfunnet. 

Elevene skal oppleve digital livsmestring. Det betyr at elevene våre må få et reflektert 

forhold til opphavsrett, digital mobbing, kildekritikk, personvern, sosiale medier og alle 

de andre tingene som elevene må forholde seg til når teknologien er en del av 

skolehverdagen og elevenes oppvekst. 

 Utviklende læringsfellesskap 

 På Godeset skole vil vi jobbe for et godt samarbeid mellom kollegaer, ledelse, hjem, 

elever og eksterne samarbeidsparter. 

For å møte enkeltelever og elevgrupper best mulig, må pedagogene vurdere sin 

pedagogiske praksis.  
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«Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte 

reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.  

Lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktiksk dømmekraft i 

dialog og samhandling med andre. (…) Faglig dømmekraft forutsetter også jevnlig 
oppdatering. Lærerprofesjonen må derfor vurdere sin pedagogiske praksis for å møte 

enkeltelever og elevgrupper best mulig.»  «Stavangerskolen mot 2025 – strategi for 

kvalitet». 

Vi vil at elevene ved Godeset skole skal oppnå kompetanse gjennom å være en del av et 

utviklende læringsfellesskap der de blir utfordret på sitt nivå og får engasjere seg i 

egen læring. De voksne ved skolen skal møte elevene med tillit, respekt og positive 

forventninger. Elevene skal møte tydelige forventninger til hva de skal lære og få 

utfordringer som gjør at de strekker seg. 

  

Det er viktig for oss på Godeset skole at elevene trives og har det godt. Lærerens 

lederskap er den viktigste faktoren for hvordan klassemiljøet blir. Derfor er vi opptatt 

av å ha fokus på tydelig og god klasseledelse.  

Arbeidsro er også en faktor vi er opptatt av, og ansatte og elever må få en felles 

oppfattelse av hva arbeidsro er, hvordan vi har det, hvordan vi ønsker å ha det og 

arbeide mot målet vi setter oss.  

 

Ved Godeset skole har vi mange elever med ulik kultur- og språkbakgrunn. Dette ser vi 

på som en ressurs og en mulighet til å få flerkulturell forståelse og respekt for ulike 

mennesker og kulturer inn som en naturlig del av skolehverdagen. 

  

 

Andre ting Godeset skole er opptatt av: 

 

Miljøskolen Godeset 

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

kildesortering, gjenbruk og gjenvinning.  

 

Trivselsprogrammet 

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

● fremme 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 aktivitet i undervisningen 

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

skal kunne bidra til å redusere mobbing.  
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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.  

 

Samarbeid hjem/skole 

En viktig oppgave for skolen er å skape 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 er noe dere vil drøfte eller snakke om. 

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

 

 

FORELDRE ER EN VIKTIG RESSURS FOR BARNAS SKOLEGANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÅR FORELDRE BRYR SEG, BLIR BARNET MOTIVERT OG TRIVES BEDRE PÅ SKOLEN 
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Foreldrekontakter  

 

Det vanlige bindeleddet mellom hjem og skole er foreldrekontaktene. 

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

på skolen.  

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

Foreldrekontaktene lager en aktivitetsplan for klassen/gruppen sin, sammen med 

kontaktlærerne 

 

Foreldrearbeidsutvalget (FAU) 

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. 

FAU-medlemmene organiserer seg i grupper: 

 

SU/SMU: 

Anette Dahle, Ann Cecilie Wilson, Håkon Brunes (Håkon må få innkalling til 

førstkommende møte) 

Skolemiljøuka: 

Camilla Ove, Ågot Helene Hovstad Sitaula, Hilde Collins, Yvonne Hoff Standal 

FAU/SFO: 

Ann Cecilie Wilson, Stig Roar Malmanger 

 Nærmiljøutvalg: 

Ann Cecilie Wilson, Karoline Mathilde Johnsen Weibell, Therese Jåtten Denham, Kristin 

Andrine Ingnes, Cecilie Andersen 

Dugnadsgruppe: 

Karoline Mathilde Johnsen Weibell, Irina Rokstad, Caroline Mitchell, Cecilie Andersen 

Skole/Hjem: 

Ågot Helene Hovstad Sitaula, Yvonne Hoff Standal 

  

 17.Mai Komite: 

Stig Roar Malmanger, Irina Rokstad, Therese Jåtten Denham, Caroline Mitchell, Kristin 

Andrine Ingnes, Yvonne Hoff Standal 

  

Bydels FAU/KFU: 

Anette Dahle, Camilla Ove 
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2022/2023 

 

Leder:  Anette Dahle (3a), tlf 93488154 

Nestleder:  Ann Cecilie Wilson (5a) 

Referent:  Therese Jåtten Denham (2b) 

Kasserer:  Anette Dahle (3a) 

 

Klassekontakter skoleåret 2022-2023 

Klasse Kontaktlærer Klassekontakter FAU-representant 

1rød Kjersti Harbo Stig Roar Malmanger 

Ingrid Konstali Laug 

Karine Enoksen 

Stig Roar Malmanger 

stig.malmanger@lyse.net 

1blå Merete Sunde Karoline M.J. Weibell 

Kristin Eide 

Kristine Norås 

Karoline Mathilde Johnsen Weibell 

kmj.weibell@gmail.com  

 

2a Torhild Pedersen Irina Rokstad 

Marianne Thorsen 

Selina Tysseland 

Ingebjørg Tveit 

Irina Rokstad 

irina.rokstad@outlook.com  

2b Therese Berge 

Johnsen 

Therese J. Denham 

Lene Olsen 

Kristine Hjartarson 

Ragne Lade 

Therese Jåtten Denham 

therese@jaatten.com  

3a Synnøve Larsen Anette Dahle 

Marte C.W. Solheim 

Birgitte Gløersen 

Anette Dahle 

anette.dahle@altibox.no  

3b Elisabeth E. 

Naley 

Camilla Ove 

Ingrid Konstali Laug 

Signe Espeland 

Camilla Ove 

gjerdecamilla@gmail.com  

4a Lars Torjus Øye Kristin Henna Hagen 

Marius Svensen 

Nina Sundstøl 

Kristin Henna Hagen 

kristin_h_hagen@yahoo.no 

4b Maren Hauge Ågot Helene Hovstad 

Sitaula 

Kine Cederfeldt 

May Helen Hansen 

Ågot Helene Hovstad Sitaula 

agolene@yahoo.no  

mailto:stig.malmanger@lyse.net
mailto:kmj.weibell@gmail.com
mailto:irina.rokstad@outlook.com
mailto:therese@jaatten.com
mailto:anette.dahle@altibox.no
mailto:gjerdecamilla@gmail.com
mailto:agolene@yahoo.no
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Klasse Kontaktlærer Klassekontakter FAU-representant 

5a Ellen Ødegaard 

Lea  

Ann Cecilie Wilson 

Marit Berentsen Eide 

Selina Tysseland 

Ann Cecilie Wilson 

ann.cecilie.wilson@stavanger.kommune.no  

5b Vibeke Karlsen Kristin A. Ingnes 

Maire S. Øverland 

Hilde Johnsen Poulsen 

Kristin Andrine Ingnes 

kristin.a.ingnes@hotmail.com  

6a Anette Liljedal Hilde Collins 

Camilla Hilstad 

Christine D. Vollan 

Hilde Collins 

hildeco@online.no  

6b Sæunn 

Kristjansdottir 

Yvonne Hoff Standal 

Therese Flokketveit 

Marita N. Bygge 

Yvonne Hoff Standal 

yhoff.81@hotmail.com  

6c Fredrik Tangen  Cecilie Andersen 

May Åse Høyland 

Linda Lundmark 

Cecilie Andersen 

vistnes9@hotmail.com  

7a Susanne 

Eltervåg 

Håkon Brunes 

Iren Bergsagel 

Rita Valla 

Håkon Brunes 

h.brunes@lyse.net  

 

7b Vibeke Klovning 

Silje Nicoline 

Eikevoll Hansen 

Ove Talgø 

Kristian Stormark 

Ragnhild Dahle 

Ove Talgø 

ovetalgo@hotmail.com 

 

 

mailto:ann.cecilie.wilson@stavanger.kommune.no
mailto:kristin.a.ingnes@hotmail.com
mailto:hildeco@online.no
mailto:yhoff.81@hotmail.com
mailto:vistnes9@hotmail.com
mailto:h.brunes@lyse.net
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.asvokongsberg.no%2Fvelkommen%2Ffour-puppets-holding-in-hands-a-puzzle-of-multi-color%2F&psig=AOvVaw31pATo6Ghh2zUQzANRFUHM&ust=1600158006962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDO7aab6OsCFQAAAAAdAAAAABAP
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Samarbeidsutvalget (SU) 

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 består høsten 2022 av:  

Leder:    Anette Dahle, tlf 93488154 

Nestleder:   Ann Cecilie Wilson     

Foreldrerepresentant: Håkon Brunes 

Undervisningspersonalet:  Mari Therese Skov og Torhild Pedersen 

Andre ansatte:   Birgitte Muri 

To kommunalt oppnevnte:  Dagny Pedersen Welle (FNB)  

Ragnvald Nilsen (rektor) 

Elevrepresentanter:  7.trinn: Ines og Karine 6. trinn: Julia 

 

Skolemiljøutvalget (SMU) 

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

§ 11-1a.Skolemiljøutval ved grunnskolar 

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, 

foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal 

vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. 

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som 

skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei 

samla får fleirtal. 

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta 

teieplikt blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal 

foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine 

stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande. 

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt 

del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle 

saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a. 

Fra og med høsten 2022 vil Samarbeidsutvalget på Godeset selv være Skolemiljøutvalg.  

En ekstra representant fra både foreldre og elever blir oppnevnt i forhold til skoleåret 

21/22. 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/kap9
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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 skriftlig melding for fraværet.  

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: 

Elever kan søke permisjon fra skolen i inntil to uker – ti skoledager 

Rektor behandler permisjonssøknaden 

Søknaden må sendes minst en måned før elevpermisjonen skal starte 

 

Alle har rett til å søke permisjon fra skolen 

I opplæringsloven heter det at: 

"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i 

inntil to veker". 

Når permisjonen innvilges, fraskriver elevene seg retten til opplæringen i den perioden.  

 

Du kan ikke søke permisjon i mer enn to uker 

Opplæringsloven sier at du maksimalt kan ha permisjon i to uker - ti skoledager. Dette 

er en ufravikelig grense.  

Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger anbefaler at elever normalt ikke skal gis 

permisjon oftere enn hvert tredje år.  

Rektor avgjør om permisjon er forsvarlig 

Rektor avgjør om det er forsvarlig i forhold til opplæringen å innvilge permisjonen. 

Dette blir tatt med i vurderingen:  

• Blir det gitt opplæring i permisjonstiden? 

• I tilfellet hva slags?  

• Har eleven hatt permisjon før?  

• Elevens faglige nivå.  
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• Hvilke opplevelser eleven vil få i permisjonstiden og hvilket utbytte eleven kan få 

av dette.  

Det er ikke et krav at elever skal få opplæring i permisjonstidene, men det kan bli 

lettere å forsvare å gi permisjon da.  

Søknadsskjema og søknadsfrist for elevpermisjon 

Du må søke senest én måned før permisjonen skal starte. Stavanger kommune krever at 

en slik søknad skal komme fra foreldrene eller fra den som har det daglige ansvaret for 

barnet. Men den av foreldrene som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast 

hos har også medbestemmelse.  

Det skal brukes elektronisk søknadsskjema for å søke om elevpermisjon. Du kommer 

direkte inn i søknadsskjemaet når du har logget deg inn med Bank-ID / MinID.  

Hva skjer med søknadsskjemaet? 

Byarkiv får inn søknaden og legger den som sak i Public oppvekst til rektor på skolen 

eleven går på. Når foreldre søker permisjon for en dag, legges søknad til kontaktlærer. 

Dette er i samsvar med rutinene. Rektor eller avdelingsleder svarer på søknaden ved å 

innvilge eller avslå permisjonssøknaden. Svar sendes ut via digipost. 

Lenke til søknadsskjema: Søk elevpermisjon her 

 

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 

 

 

https://eskjema.stavanger.kommune.no/stavanger/confirmprivacylogin?shortname=1103_701519&returnUrl=https%3A%2F%2Feskjema.stavanger.kommune.no%2Fstavanger%2F1103_701519&userLoggedInWithSecurityLevel=0&requiredSecurityLevel=3
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Lekser 

 

Lekseredusert skole 

 

Som et resultat av en politisk bestilling forrige skoleår (21/22), har alle 

Stavangerskolene diskutert og vurdert egen leksepraksis. Vi ble bedt om å bestemme 

om vi ønsket å bli en leksefri eller lekseredusert skole. 

Etter drøftinger med både personalet, elevene og FAU skal Godeset skole være en 

lekseredusert skole. Fra og med i høsten 2022 skal derfor elevene kun få leselekser og/ 

eller lekser knyttet til grunnleggende ferdigheter 

 

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.. 

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

 

Fellesarrangementer 

 

Storsamling 

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

får eleven tatt i bruk og vist sine ferdigheter i et fellesskap, samt 

utviklet evnen til å være et lydhørt publikum. 

Ett klassetrinn har ansvaret for programmet. Vi ønsker foresatte 

hjertelig velkommen til disse trivelige stundene. Storsamlingene 

foregår i gymsalen, med unntak av jule- og påskegudstjeneste. Følg med på skolens 

hjemmeside og trinnets ukeplaner. 

 

Skolemiljøuke 

Våren 2022 ble det bestemt at skolen vil arrangere Skolemiljøuke hver høst og vår. I 

Skolemiljøuka har vi ekstra fokus på vennskap og samhold. Om høsten er det skolens 
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ansatte som planlegger og arrangerer uka. Våren 2023 er tanken at en skal planlegge og 

gjennomføre en felles skoletur i samarbeid med FAU. 

 

Unike dager/uker på Godeset 

I løpet av skoleåret arrangeres ulike dager og uker med ulikt faglig fokus. Vi har English 

Day, Litteraturuke, Matematikkens dag, Aktivitetsdag og Hageselskap. Følg med på 

skolens hjemmeside og trinnets ukeplaner. 

 

Kafé: 

FAU 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. 

 

«Ryddestafetten»: 

Alle klasser 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.  
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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 for skole og 

SFO, samt skolekonsulent. 

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 representanter fra ledelsen, lærere 

med spes.ped., skolehelsetjenesten og faste kontaktpersoner fra PPT. 

Ressursteamet har fast ukentlig møtetid til drøfting av elevsaker. Kontaktperson fra 

PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) deltar på møter med Ressursteamet hver 14.dag. 

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 

- Kartlegging av elevens faglige og sosiale utvikling 

-Testing og faghjelp fra PPT 

- Henvendelser til helsesykepleier, lege, barneverntjenesten, psykolog via utvidet 

ressursteam 

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

- Arbeid og veiledning i forbindelse med klassemiljøutvikling 

 

Ressursteamet har også tverretatlige samarbeidsmøter med helsesykepleier på skolen, 

barnevern og PPT. 
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Ressursteam / ledelse deltar også på samarbeidsmøter med SLT-koordinator (SLT= 

Samordningstjeneste lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid) 

 

Klasse- og elevrådsarbeid 

 

Om klasse- og elevrådsarbeid står det i Kunnskapsløftet 2020: 

 

«Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal 

oppleve at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reel innflytelse, og at kan 

påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med og praktisere ulike former for 

demokratisk deltakelse og medvirkning, både i det daglige arbeidet i fagene og gjennom 

for eksempel elevråd og andre rådsorganer. (…..) Når elevenes stemme blir hørt i skolen, 

opplever de hvordan de selv kan ta bevisste valg. Slike erfaringer har en verdi her og nå, 

og forbereder elevene på å bli ansvarlige samfunnsborgere».  

Kunnskapsløftet 2020, Overordnet del, Demokrati og medvirkning s. 12. 

 

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

to representanter som skal sitte i elevrådet. To elever fra 7.trinn og en elev fra 6. trinn 

møter i samarbeidsutvalget. Disse elevene skal være medlemmer i elevrådet. 

 

 

Trivselsprogrammet – Trivselsledere (TL) 

Godeset skole deltar i Trivselslederprogrammet. Skoleåret 22/23 blir det bare elever 

fra 7. trinn som har anledning til å være trivselsledere (TL). En trivselsleder leder 

aktiviteter for de andre elevene i storefri.  

Se side 7 i dette heftet angående Trivselsprogrammets mål.  

 

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. 
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Kulturverter: Tar imot utøvere som kommer til skolen fra Den Kulturelle Skolesekken, 

er bære-/riggehjelp ved behov, introduserer utøverne dersom det er et ønske fra 

utøverne 

Fadderordning 

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

trygghetstiltak. 

 

Skolefritidsordningen (SFO) 

 

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

funksjonshemmede elever på 5.-7. trinn. August 2021 kom “Rammeplan for SFO”. Dette 

innebærer at også SFO har føringer for hvordan en SFO skal være. Ifølge rammeplanen 

skal SFO i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og 

tilsyn, samtidig som det gis rik mulighet for meningsfull fritid og lek. SFO skal bidra til 

trivsel og glede i selvvalgt lek og tilrettelagte aktiviteter, og gi rom for rekreasjon og 

hvile. Videre står det at SFO skal ivareta og møte barnas behov for omsorg, trygghet, 

trivsel, tilhørighet og anerkjennelse. Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og 

trivsel og for utvikling av empati. 

 

SFO er barnas fritid, så de skal i denne tiden få være med å forme sin egen tid. De får 

være med å bestemme hva de skal gjøre innenfor visse rammer. På Godeset SFO får 

barna tilbud om leksehjelp en gang i uken. Ellers er de inndelt i grupper som f.eks. 

gymsal, forming, musikk og lek inne etter ute. Vi er også på tur i nærmiljøet. Det 

serveres mat hver dag og en dag i uken tilbys varmmat.  

 

Vi har vår egen 4. klasseklubb for 4. trinn. Her tilbys egne aktiviteter og det hele 

avsluttes med en stor dag som elevene selv er med på å bestemme hva som skal gjøres. I 

tillegg har 4. klasseklubben egen foreldrekafé en gang i året.  

 

Det gis tilbud om 60% plass (3 dager) og 100% plass (5 dager) pr. uke. SFO åpner kl. 

07:30 før skoledagen starter og er åpen til kl. 16:30. SFO er åpen i alle skolens ferier 

med unntak av røde feriedager, fem planleggingsdager og juli måned.  
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Hvem arbeider ved 

skolen vår skoleåret 

2022-2023 

Rektor: 

Ragnvald Nilsen 

ragnvald.nilsen@stavanger.kommune.no  

Avdelingsledere: 

Avdelingsleder 1: 

Ingrid Wister (sted. rektor) 

ingrid.wister@stavanger.kommune.no  

Avdelingsleder 2: 

Inger Lise Tønnesen  

inger.lise.tonnesen@stavanger.kommune.no  

 

SFO-leder: 

Anne Cathrine Førland 
anne.cathrine.forland@stavanger.kommune.no  

 

Skolekonsulent: 

Merethe Stensland 

merethe.stensland@stavanger.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk personale: 

Khaled Hasan Alrashdan, Cecilie Idsøe 

Carson (permisjon), Susanne Eltervåg,  

Silje B. Gillström (permisjon), Silje 

Nicoline Eikevoll Hansen, Kjersti 

Stølsnes Harbo, Maren Hauge, Karolina 

Haugen, Henriette Monan Husebø, , 

Therese Berge Johnsen, Vibeke Karlsen, 

Vibeke Klovning, Sæunn Kristjansdottir, 

Synnøve Larsen, Ellen Ødegaard Lea, 

Frida Langø Lemme (permisjon),       

Hilde Lerstøl, Anette Liljedal, Kasper 

Lothe, Eskild R. Melleby, Elisabeth Eim 

Naley, Johanna Horpestad Nes, Stine 

Therese Nærland, Torhild Pedersen, 

Mina K. Ravndal, Helga T. Rønneberg, 

Mari Therese Skov, Merete Sunde, 

Fredrik Tangen, Janne Taklo, Natalie 

Tente, Lars Torjus Øye 

 

Miljøveiledere: 

Henriette E. Johannessen, Malin 

Kristiansen, Victoria Marthinsen, Iselin 

Strømsvold, Kristian Torgersen, Ingrid 

Wasbø  

Assistenter og barne- og 

ungdomsarbeidere i skole og SFO: 

Dina Nasir Al-Sammaraie, Lars Dahle, 

Zsarah May Fosse, Noveilyn Hartung, 

Hanne Kyte, Grete Lammenes, Jan Ove 

Lie, Heidi Maria Mall, Gro Ellingsen 

Meldahl, Lise Storlien Misje, Birgitte 

Muri, Pala Pollack (permisjon), Mads 

Salhab, Mathea Selmer-Anderssen, 

Anne Holta Skorping, Ane Mari Solheim, 

Elisabeth Soltvedt, Bror André Wister, 

Birgitte Van Woenzel 

Helsesykepleiere: 

Aud Stemland, Elin Opsanger Helgevold 

Vaktmester: 

Susanne L. Olavesen 

Vikarer: 

Oda Helene Angaard, Anne Lise Hustoft, 

Tiril Pedersen, Elisa Sannes, Johanne 

Tønnesen, Anna Tornow, Annika Wister 

mailto:ragnvald.nilsen@stavanger.kommune.no
mailto:ingrid.wister@stavanger.kommune.no
mailto:inger.lise.tonnesen@stavanger.kommune.no
mailto:anne.cathrine.forland@stavanger.kommune.no
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Skolehelsetjenesten

Aud Stemland og Elin Opsanger Helgevold 

vil være helsesykepleiere på skolen dette 

året.  

Trefftid: mandag til torsdag klokken 

08:15-14:45. Noen uker vil det derimot 

ikke være helsesykepleier til stede 

tirsdager og onsdager på grunn av 

studier.  

Kontoret ligger i foajéen, rett ved siden 

av gymsalen.  

Dere kan ta kontakt med 

skolehelsetjenesten via helsenorge.no, 

eller: 

Aud: Tlf 51912291 eller e-post: 

aud.stemland@stavanger.kommune.no 

Elin: 

elin.opsanger.helgevold@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, 

skolehelsetjenestens program for hvert 

årstrinn, gruppetilbud og 

samarbeidspartnere finner du på skolens 

hjemmeside, under fane helsesykepleier☺ 

www.minskole.no/godeset 

Velg ”skolehelsetjenesten” 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:aud.stemland@stavanger.kommune.no
mailto:elin.opsanger.helgevold@stavanger.kommune.no
http://www.minskole.no/godeset
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Trivsel- og ordensreglement for Godeset skole 

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

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

På skolen vår vil vi at alle skal trives. 

Elevene har rett til å 

· ha et godt lærings- og skolemiljø 

· bli hørt og si sin mening 

· bli behandlet på en ordentlig måte og bli vist respekt 

· få ha sine eiendeler i fred 

  

Elevene har plikt til å 

· bidra til å skape et godt lærings- og skolemiljø 

· behandle andre på en ordentlig måte og vise andre respekt 

· la andres eiendeler være i fred  

Din oppførsel betyr noe for trivselen og læringsmiljøet 

 

Nytt ordensreglement for Godeset skole ble utarbeidet våren og høsten 2021, er 

godkjent i elevrådet, personalet, SU og FAU. Det nye reglementet er utarbeidet i tråd 

med «Ordensreglement for skolene i Stavanger» som trådte i kraft 1.1.2021. 

Klassene utarbeider egne klasseregler med utgangspunkt i skolens ordensreglement. 
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• Vi møter presis på skolen og til undervisningen 

• Vi behandler hverandre på en ordentlig måte og viser hverandre respekt 

• Vi er hyggelige og høflige mot hverandre 

• Vi bruker et fint språk uten å banne eller bruke annet grovt språk når vi 

snakker med og om hverandre, både ansikt til ansikt og digitalt (nettvett) 

•  Mobbing, erting, plaging, baksnakk, utestenging eller krenking på andre 

måter er ikke tillatt 

• Vi utsetter ikke andre for rasisme eller diskriminering  

• Slåssing, lekeslåssing, fekting med pinner og farlig lek er ikke tillatt 

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

blir plaget eller ikke har det bra 

•  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 

• Søtsaker er bare lov til å ha med til spesielle anledninger. Snop og 

tyggegummi er aldri tillatt 

• Mobiltelefon/smartklokker og lignende skal ikke forstyrre læringsarbeidet og 

det er ikke tillatt for elever å bruke dette inne på skolen eller i 

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

slutter 

•  Rulleskøyter, rullesko, rullebrett og farlige leker/gjenstander 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 

• 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. 

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 

Ordensreglement for skolene i Stavanger som trådte i kraft 1. januar 2021 

 ORDENSREGLER FOR GODESET SKOLE 
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Ordensreglement for skolene i Stavanger 

Reglementet fra 1. januar 2021 

Ordensreglementet er fastsatt av kommunestyret og gjelder alle grunnskolene i Stavanger.  

Nedenfor følger de viktigste reglene for orden og atferd. Dette er en kortversjon av reglementet. De 

som også ønsker å lese reglene for hvordan skolen skal følge opp og behandle eventuelle brudd på 

reglene, kan lese hele forskriften på skolens nettsider.  

§ 1 Formål  

Reglementet skal bidra til å skape et godt forhold mellom elever, lærere og andre ansatte og gi 

elevene et trygt og godt skolemiljø som fremmer læring og livsmestring. Skolen skal legge vekt på å 

ha en god dialog med foreldre og foresatte.  

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til barnets beste ligge til grunn.  

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og 

lærelyst. Elevene skal ha medansvar og rett til medvirkning. Disse verdiene skal ligge til grunn for alt 

arbeid i skolen.  

§ 2 Virkeområde  

Reglementet gjelder for grunnskolene i Stavanger kommune. Reglementet gjelder i skoletiden når 

skolene har ansvar for elevene. Det vil si i timer og friminutt, men også når elevene har undervisning 

andre steder enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og på andre turer i skolens regi. Også 

det som skjer i det digitale rom omfattes av ordensreglementet. Ordensreglementet gjelder også på 

skoleveien og i skoleskyssen. Hendelser utenfor skoletiden, som setter sitt preg på den, vil også 

kunne omfattes av ordensreglementet.  

 

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole kan fastsette et lokalt ordensreglement som utfyller dette 

kommunale ordensreglementet.  

 

§ 3 Elevenes rettigheter  

Elevene har rett til å  

• ha et godt lærings- og skolemiljø  

• bli hørt og si sin mening  

• bli behandlet på en ordentlig måte og bli vist respekt  

• få ha sine eiendeler i fred  

 

§ 4 Elevenes plikter  

Elevene har plikt til å  

• bidra til å skape et godt lærings- og skolemiljø  

• behandle andre på en ordentlig måte og vise andre respekt  

• la andres eiendeler være i fred  
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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.  

 

§ 5 Regler for god orden  

Det er god orden å  

• møte presis på skolen og til undervisningen  

• følge skolens regler for melding av fravær  

• ha skolesakene i orden  

• ha med nødvendige læremidler og utstyr  

• gjøre skolearbeidet så godt man kan og til rett tid  

• ikke la mobiltelefoner, smartklokker og lignende forstyrre læringsarbeidet  

 

§ 6 Regler for god atferd  

Det er god atferd å  

• vise hensyn og respekt for andre  

• vise respekt for andres eiendeler  

• være hyggelige og høflige mot hverandre  

• bruke et fint språk  

• ta godt vare på skolens eiendeler  

• vise nettvett, følge IKT-reglementet og skolens regler for bruk og oppbevaring av utstyr  

 

Elever, lærere, foreldre og ledelse kan i fellesskap lage egne skoleregler for bruk og oppbevaring av 

private mobiltelefoner, smartklokker og lignende. Hovedregelen er at elevene på barneskolen ikke 

skal bruke private digitale enheter i skoletiden, mens elevene på ungdomsskolen selv får være med 

på å bestemme om de skal kunne bruke private digitale enheter i friminuttene.  

 

Dette er ikke tillatt:  

- å banne eller bruke annet grovt språk  

- å mobbe eller på andre måter krenke andre  

- å utsette andre for rasisme eller diskriminering  

- å utøve eller true med fysisk vold - å jukse eller forsøke å jukse  

- å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler  

- å røyke eller bruke tobakk/snus  

- å ha med og/eller benytte farlige gjenstander  

 

§ 7 Reaksjoner ved brudd på reglene for god orden og atferd (utdrag)  

 

Ordensreglementet er til for å verne om den enkelte eleven og den enkeltes rett til et godt 

skolemiljø. Ordensreglementet skal også sikre at eleven blir møtt på en god måte og blir behandlet 

skikkelig og rettferdig, dersom skolen må reagere. Dersom en elev bryter reglene for god orden og 

atferd, skal skolen alltid handle med tanke på barnets beste.  

Barnekonvensjonen fastsetter at saksbehandlingen skal være effektiv, barnevennlig og lett 

tilgjengelig. Dette vil si at behandlingen av saken ikke må ta for lang tid, det må brukes et språk som 
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eleven kan forstå, og eleven må være kjent med hvordan saken skal behandles. Skolen skal alltid 

starte med en samtale med eleven og sørge for at eleven får snakke med noen eleven stoler på, i en 

situasjon som oppleves trygg. Skolen kan ikke bruke andre reaksjonsformer enn de som er fastsatt i 

forskriften.  

 

Nærmere informasjon om hvordan skolen kan gå fram ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglene 

finnes i forskriften på skolens nettsider.  

§ 8 Saksbehandling (utdrag)  

Alle reaksjoner må være slik at elevene kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må 

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

anledning til å gjøre opp for seg. Kollektive reaksjoner skal ikke benyttes.  

Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag og at saken er så godt opplyst som 

mulig. Eleven har rett til å få forklare seg for den som skal ta avgjørelsen. Avgjørelsen skal begrunnes. 

Foreldrene skal som hovedregel informeres. Unntaket er hvis dette ikke vurderes å være til barnets 

beste.  

§ 9 Vurdering av elevenes orden og atferd  

Bestemmelser om vurdering i orden og atferd er gitt i forskrift til opplæringslova kapittel 3.  

Vurdering i orden og atferd skal foretas ut fra reglene om orden og atferd i dette reglementet og i 

skolens lokale reglement. Elevens orden og atferd kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag 

enn dette. Det skal tas hensyn til elevens forutsetninger.  

Det skal til vanlig ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. Unntaket er dersom 

enkelthendelsen er særlig klanderverdig eller grov. Karakterene i orden og atferd vil som 

hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler.  

§ 10 Ikrafttredelse  

Reglementet trer i kraft 1. januar 2021. 

 

 


