
 

Hei alle elever og foreldre!       August 2016 

 

Her følger litt informasjon fra oss på Engøyholmen til dere: 
 

Vi som driver skoletilbudet er Per Fosse, Eivind Oskar Langeland og Jan Erik Stenseth. Vi er ansatt ved 
Lenden skole- og ressurssenter og er ansvarlige for skoletilbudet ved Engøyholmen kystkultursenter.  

 

 
 

 
 

 
 

 

  Per          Eivind        Jan Erik  
 

Ved spørsmål eller beskjeder kan dere kontakte oss på disse nr: Tlf Per: 472 501 55,  
Jan Erik: 975 777 58 og Eivind: 410 250 68. Alternativt kan dere nå oss eller legge igjen beskjed på 

Engøyholmen: 51 54 84 66. E-mail adressene våre er: jan.erik.stenseth@stavanger.kommune.no, 

per.fosse@stavanger.kommune.no, eivind.oskar.langeland@stavanger.kommune.no 
 

 
ENGØYHOLMEN KYSTKULTURSENTER 

Engøyholmen er en liten holme som ligger i sundet mellom Engøy og Sølyst. På Holmen ligger to 
sjøhus bygget i perioden 1835-1850 og en stor nottørke. Sjøhusene er bygget for salting av sild under 

de rike vårsildfiskeriene i den perioden. Firmaet Chr. Bjelland & Co drev senere omfattende 

hummereksport fra holmen. Sjøhusene er i dag av de få i Stavanger som fremdeles ligger med fasade 
direkte i sjøen og bygningene er fredet. 

 
Husene ble grundig restaurert i 1990-91 gjennom et samarbeid mellom fortidsminneforeningen og 

Rygja kystlag. Sammen har foreningene startet en stiftelse som nå eier husene. Engøyholmen 

restaurerer, vedlikeholder og bygger båter og bygningene.  I tillegg arrangeres aktiviteter som bidrar 
til vern og videreføring av vår gamle kystkultur. Forebyggende arbeid for barn og unge har en helt 

sentral plass i denne virksomheten. Skoletilbudet startet i 1992. 
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PEDAGOGISK PLATTFORM 

 

Engøyholmen er et alternativ for elever som har behov for et tilbud utenfor hjemmeskolen i kortere 
eller lengre perioder. Valg av undervisningsemner tar utgangspunkt i læreplanen Kunnskapsløftet, 

men med en betydelig praktisk vinkling. Opplæringen ved Engøyholmen tilpasses i tråd med den 
enkelte elevs Individuelle opplæringsplan (IOP) og sakkyndige tilråding. Engøyholmen utarbeider mål 

for den enkelte elev og en årsrapport hvor opplæring og utvikling evalueres 

Skoletilbudet ved Engøyholmen kystkultursenter kjennetegnes ved disse grunnprinsippene: 

 De voksne står for stabilitet og trygghet.   

 Kommunikasjonen er åpen og direkte.                                                    

 Det er tid og rom for elevenes behov.                                                          

 Aktiviteter, oppgaver og læringssituasjoner tilpasses den enkelte elevs behov, interesser og 

forutsetninger.                                         

 I møte med mennesker skal vi være ressurs- og kvalitetsorientert. 

 
 

DETTE LÆRER ELEVENE:     
 

Valg av undervisningsemner tar utgangspunkt i læreplanen Kunnskapsløftet, men med en betydelig 

praktisk vinkling. Undervisningen er i stor grad knyttet opp til ferdsel i og bruk av naturen. Elevene 
tilbys innsikt i emner og kompetansemål hovedsakelig hentet fra fagene naturfag, samfunnsfag, kunst 

og håndverk, kroppsøving og utdanningsvalg. Å utvikle prososiale ferdigheter står sentralt i alt som 
skjer på Lundsvågen. Hovedfokuset er å få elever og voksne til å trives sammen og derigjennom 

skape et godt og spennende læringsmiljø. Skoletilbudet er et dagtilbud hvor sosialpedagogikk går 

hånd i hånd med læring av faglig kunnskap, kystkultur, føring av båter, sjøvett og gammelt 
tradisjonelt håndverk som båtbygging, smiing, tømmerlære, motorlære og mye mer… 

 

Samhandling mellom elev – elev og elev – voksen er viktig for vår læringsprosess. Vi vektlegger denne 

og er et av våre hovedmål. Et annet mål er å bevisstgjøre elevene på egen atferd og hvordan andre 
opplever den. Konflikter blir søkt løst på stedet med elevene som en aktiv part. Enkelte ganger på 

tomannshånd, andre i gruppediskusjoner. 
 
Aktiviteter er viktige for å vedlikeholde interesser og for å stimulere nysgjerrighet. Gjennom 

aktivitetene lærer vi elevenes utfordringer og sterke sider å kjenne. Vi tilrettelegger aktivitetene ut i 
fra elevens interesser og evner og gjennom denne tilpasningen søker vi å gi elevene 

mestringsopplevelser. Praktiske aktiviteter Engøyholmen kan tilby: Grunnleggende roferdigheter, 
seilopplæring, vedlikehold av båter, føring og stell av motorbåter, lære om knoper og stikk, fiske, 

båtbygging, kunst og håndverk og mye, mye mer! Og alt ispedd gode historier fra vår rike kystkultur. 

Vi legger også vekt på mye lek og moro gjennom hele året. 
 

Dagsrytmen er i hovedsak delt i to bolker. Fra 0830 til 1100 arbeider vi med praktiske og 
nødvendige arbeider. Etter lunsj fra 1130 til 1400 har vi mer fritidsbaserte aktiviteter. Men det er også 

en rekke dager hvor dagene inndeles annerledes alt etter tilbud og muligheter. 

 



Årsrytmen er også grovt inndelt i 3 bolker. Høsten brukes til å blir kjent, seile, fiske, trekke teiner og 

båtpuss. Vinteren brukes mer til å produsere ting til holmen, kunst og håndverk, samt restaurering av 

båter og naust. Våren er det stor pågang av aktiviteter og vi restaurerer, rydder, pusser båter og 
nyter livet til sjøs. Vi avslutter året med kjekke dagsturer. 

 

Praktisk informasjon:                                         
Skoledagen er altså fra 0830 til 1400. Elevene MÅ OG SKAL selv ta med mat og drikke. Ikke brus. 

Elevene får kjeledress, varmedress og arbeidstøyet skal brukes. Selv må elevene ha regntøy, sko, 
varme sko, evt. støvler, lue, stillongs / ullundertøy etter behov. Ikke kom med nye sko eller klær, da 

er de sjelden nye mer enn 1 dag hos oss, dessverre.  
Vi anbefaler at eleven kommer med regntøy hver gang, selv om sola skinner kan være mye sjøsprøyt 

fra båtene. Det hender at elever ikke kommer med matpakke, jakke, regntøy eller med et fornuftig 

skovalg om morgenen. Dette kan kanskje fungere på skolen, men sjelden hos oss. Se derfor litt etter, 
selv om vi påpeker dette til elevene selv. Vi ser at elevene ikke yter godt når de ikke har spist frokost, 

har med matpakke og fryser. Vi vil på det sterkeste påpeke at dette er nødvendig hos oss.  
 

Gode klesvaner tvinger seg ofte frem, men kan de fremskyndes er det til det gode. Faktisk påvirker 
det våre dager mye når elevene fryser på hender, føtter og hode. Hele året må vi ut for å varme oss, 

slik er det bare i våre romantiske, men trekkfulle og kalde sjøhus. 

 
Men, menneskene er varme og vi er veldig glad i ungdommene våre! De som til vanlig arbeider ved 

Engøyholmen er 1 båtbygger, 2 maskinister, 4 lærlinger, 1 prosjektarbeider, og 1 daglig leder. Vi 
samarbeider nært med alle dem. I tillegg er det et vekstedsfelleskap på Natvigs Minde vi vil 

samarbeide med i  småprosjekter. 

 
Vi samarbeider også med våre kolleger ved Lundsvågen naturskole og besøker dem ofte. Vi er med 

dem både på prosjekter og turer. 
 

Skolen skal sørge for at elevene kommer seg til Engøyholmen og skal sørge for busskort. Har ikke 
deres sønn / datter dette, ta kontakt med skolen. 

 

Er elevene syke eller er på skolen i et opplegg, tur, prøver osv, gi beskjed til oss så raskt som mulig. 
Elevene oppfordres til å gjøre dette selv, da dette påvirker oss mye i vårt daglige virke. Det er litt 

dumt å vente på en elev når vi skal på tur, og eleven f.eks er på skitur med skolen. 
 

Elevene oppfordres til ikke å bruke mobiltelefoner og lignende hos oss. Det er forstyrrende og kan lett 

bli ødelagt. Stavanger kommune erstatter ikke skader og tap av slikt utstyr. 
 

Viktig endring ved skolestart 2016:    
                                      
Engøyholmen er under restaurering og er en byggeplass. Det er ikke mulig for oss å være der i 

starten av skoleåret. Vi starter derfor skoleåret i Ramsvik, Storhaug.  Lenden skole og ressurssenter 
har gode lokaler for oss der, som vil gi et godt tilbud i denne perioden. Når det blir endringer i dette, 

vil dere få beskjed. Første dag i høst vil vi møte elevene ved bussterminalen kl. 07.50. Herfra går vi 
samlet til riktig bussholdeplass og tar buss nr. 25 til Ramsvik. Adressen til Lenden skole og 

ressurssenter i Ramsvik er: Søre Ramsvikvei 55. 

 
Vi håper at dette var oppklarende og at deres håpefulle vil trives hos oss! 

Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller dere trenger mer informasjon eller noen å snakke med. 
 

Hvis dere ønsker å komme på besøk for å se hvordan de unge har det hos oss, er det bare å ta 
kontakt. Dere er hjertelig velkommen! 

 

NB! Vedlagt følger et samtykkeskjema som dere må fylle ut og skrive under på. Dette skjemaet 
sender dere med eleven tilbake til oss så raskt som mulig.  

Vennlig hilsen Per Fosse, Eivind Oskar Langeland og Jan Erik Stenseth. 


