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VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR! 
Dette er et informasjonshefte som skal hjelpe deg som foresatt til å finne fram i vrimmelen av 
tilbud som er knyttet til skolen og barnets oppvekst.  
Hjem-skole samarbeidet er viktig. God kommunikasjon oss imellom er et vesentlig element i dette 
arbeidet. Skolen vil bestrebe seg på å få dette til på en god måte!     
Med dette ønsker ledelsen velkommen til nytt skoleår og et godt samarbeid! 
 
Hilsen  
Colin Pritchard-Davies, rektor 
 

SAMARBEIDET SKOLE OG HJEM 
Etter norsk lov er det de foresatte som har hovedansvaret for oppdragelsen og opplæringen av barna sine. 
Derfor må også de foresatte ha medansvar i skolen. Både gjennom uformell kontakt og gjennom 
samarbeidsorganene har de foresatte anledning til å øve innflytelse. 
   

FORVENTNINGER TIL HJEMMET  
- elevene kommer tidsnok til skolen 
- elevene er uthvilte, har spist frokost og har med sunn og god skolemat, gjerne med frukt og grønt 
- elevene har klær tilpasset været. Skolen har mange aktiviteter.  
- eleven kommer forberedt til undervisningen og har orden på bøker og materiell 
- alt som er skolens eiendom ivaretas. Utstyr eller bøker som ødelegges eller mistes, erstattes.  

- foresatte holder seg orientert om elevenes skolehverdag: Kontakt med kontaktlærer, sjekker skriftlig        
informasjon, skolens hjemmeside, møter på foreldremøter og til skole-hjem samtaler.   
  
Forventninger til skolen og alt av faglig karakter finner du i Kvalitetsplanen.  

 

KONTAKTLÆRER 
Hovedkontakten mellom hjem og skole er kontaktlæreren. 
 

UTVIKLINGSSAMTALER 
Kontaktlærer - foresatte - elev - holdes minst en gang pr. halvår. Samtalene er en forberedt samtale som 
tar sikte på å hjelpe eleven til best mulig utvikling faglig og sosialt. Samtalene legges fortrinnsvis til ordinær 

arbeidstid, men kan også gjennomføres på ettermiddags-/kveldstid. Kontaktlærer innkaller til disse 
samtalene, gjerne i et samarbeid med foresatte. 
Det skal avsettes tilstrekkelig tid for hver enkelt elev. Dersom oppsatt tid ikke er tilstrekkelig, avtales ny tid. 
Ved behov er foresatte velkommen til å ta kontakt med kontaktlærer på skolen. Bruk gjerne e-post for å 

komme i kontakt, eventuelt telefon til skolens sentralbord. 
 

FORELDREKONTAKTER 
Hvert trinn/gruppe velger foreldrekontakter. Foreldrekontaktene er viktige for kontakten mellom skolen og 
hjemmene. De er med på å styre aktiviteter i gruppene og på trinnet, og bidrar ved fellestiltak ved skolen.  

 

FAU - FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  
FAU sin oppgave er å bygge ut og styrke samarbeidet mellom skole og hjem. FAU er en viktig støttespiller 
for godt skolemiljø. FAU består av foreldre fra alle gruppene/trinnene, samt fra SFO. Møtene gjennomføres 

i nært samarbeid med skolens ledelse. FAU planlegger, drøfter og gjennomfører fellesaktiviteter for hele 
skolen. Skolens kveld og 17. mai er eksempler på slike fellesaktiviteter. 
 

  

FORELDRERÅD/ STORFORELDREMØTER 
Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU - inviterer sammen med skolen alle foreldrene til foreldrerådsmøte. 
Tema på møtet er som regel knyttet til et emne som skolen særlig er opptatt av og som det arbeides 

spesielt med. 
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FAU – FORELDREUTVALGET GIR STØTTE TIL KLASSER  
Etter søknad 3000,- kr. til skoletur i 7. klasse. 
100,- kr. pr. elev i 5.-7. klasse i forbindelse med skolens kveld.  

100,- kr. pr. elev på 4. klassetrinn i forbindelse med 17. mai.  
  

SAMARBEIDSUTVALGET (SU) 
Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet.  
SU har rett til å uttale  seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, 

driftsoppgaver og beslutningsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen. 
I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre 
tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. 
Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringsloven § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal 
være FAU-lederen. 

ELEVRÅDET 
Elevrådet består av tillitsvalgte fra hvert trinn. De velger leder, nestleder og sekretær. Elevrådet tar opp 
saker som gjelder elevenes forhold ved skolen. Elevråd er også representert i SMU, skolens miljøutvalg, og 
Samarbeidsutvalget. 

 
 

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 
Stavanger kommune 
Stavanger kommune har utarbeidet, og vedtatt, en kvalitetsutviklingsplaner for Stavangerskolen. 

Kvalitetsutviklingsplanen heter Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet. Planen dekker hele 
skoledagen med fokus både på undervisning og SFO. 
Med bakgrunn i denne planen jobber Eiganes skole med å lage en felles kvalitetsplan og en plan for all 
aktivitet i skolens regi. 
Lenke til Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet finner dere på www.minskole.no/ Eiganes. 

 
 

ORDEN- OG ATFERDS-REGLEMENT FOR EIGANES SKOLE 
Dette reglementet bygger på Forskrift om reglement for orden og adferd i stavangerskolen, fastsatt av 
kommunestyret i Stavanger kommune 16. november 2020 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10. 

Ordensreglementet i sin helhet kan dere lese på www.minskole.no/eiganes. 
 
 

EIGANES SKOLE HUSTAVLE - Våre standarder- Våre elever: 
På Eiganes skole …. 

1 hilser vi på hverandre 

2 er vi alle skolevenner   

3 møter vi presist og forberedt 

4 går vi rolig inn og ut av klasserommet   

5 er vi i elevrollen  

6 bruker vi STOPP-regelen og respekterer den 

7 bidrar vi alle til å holde orden ute og i alle rom      

Utenom dette har alle klasser utarbeidet egne klasseregler. 

 

https://www.fug.no/foreldreraad-og-fau.462836.no.html
http://www.minskole.no/
http://www.minskole.no/eiganes
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HANDLINGSPLAN MOT MOBBING  
Skolens mål:  
Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet skal preges av 
trygghet, trivsel og inkludering. Planen i sin helhet kan du lese på:  www.minskole.no/eiganes.  

 
 

9A-4. AKTIVITETSPLIKT FOR Å SIKRE AT ELEVAR HAR EIT TRYGT OG GODT 

PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ: 
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn 
mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. 

På hjemmesiden finner du aktivitetplanen i sin helhet: www.minskole.no/eiganes.   
 
 

SKOLENS HJEMMESIDE 
Skolens hjemmeside – www.minskole.no/eiganes - er skolens primære informasjonskanal.  
På hjemmesiden vil du finne all nødvendig informasjon fra skolen, i tillegg til en rekke nyheter og bilder fra 

det som skjer på skolen. Bilder er passordbeskyttet. 
 
Hjemmesiden er organisert med en forside. Her finner du nyheter som gjelder hele skolen.  
 

Hjemmesiden har abonnementsordning. Ved å abonnere på nyheter får du epost når det er lagt ut ny 
informasjon eller nyheter på den siden du har valgt å abonnere på. Skolen forventer at du melder deg som 
abonnent! Det gjør du lett ved et tastetrykk inne på skolens forside.  
 
Trinnene sine egne sider- 

Her finner du nyheter fra trinnet og den enkelte klasse, ofte med billedgalleri fra aktiviteter på trinnet. 
Arbeidsplaner, ukeplaner, aktuelle lenker, ansattes e-post adresse og lokale fagplaner blir lagt ut under «til 
på høyre siden». 
 

 

DIVERSE:  

 

SKOLEMELK, GRØT OG YOGHURT 
På Eiganes skole har vi ordning for salg av meieriprodukter. Melken leveres i ¼-liters kartonger, yoghurt og 
grøt i porsjonsbegre, og oppbevares på skolen i kjøleskap. Elevene som er med i ordningen får varene 
utlevert i spisetiden. 
Bestilling ordner dere selv på nettet, klikk deg inn på https://www.skolelyst.no/ og følg anvisningen. 

   

FADDERORDNING 
Alle elever som begynner på 1.trinn får en fadder. Det er elever på 6.trinn som er faddere for 1. trinn. 
Fadderne vil støtte og hjelpe de nye elevene slik at de opplever trygghet og trivsel i skolehverdagen.  

 

INNESKO 
På skolen bruker vi tøfler eller innesko i klasserommene.  

 

MERK TØYET 
Store mengder med tøy og sko blir hvert år liggende igjen på skolen. Minst et par ganger i året leverer 
skolen gjenglemt tøy til Fretex. Dette skjer automatisk i forbindelse med jul og sommer. Dersom skolen må 
sende gjenglemt tøy til Fretex oftere enn dette, vil der bli sendt ut egen informasjon.  

Vi oppfordrer alle til å merke tøy med tydelig navn. Vi oppfordrer også alle om å ta seg en tur på skolen for 
å gå gjennom gjenglemt tøy i ny og ne. Gjenglemt tøy oppbevares kjelleren i A-bygget. (inngang K) 

 
TA VARE PÅ BØKENE  
Lærebøkene som elevene låner, representerer store verdier for skolen. Ta godt vare på dem! Alle trykte 

lærebøker skal det legges bokbind på. Dette gjøres straks elevene har fått bøkene med seg hjem. 

http://www.minskole.no/eiganes
http://www.minskole.no/eiganes
http://www.minskole.no/eiganes
https://www.skolelyst.no/
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Dersom elever ikke har bind på bøker, og disse blir ødelagt eller utsatt for unormal høy slitasje, vil skolen 
kreve erstatning for bøkene. Skolen vil også kreve erstatning for bøker som kommer vekk.  

 

KAMERAOVERVÅKING 
Eiganes skole er kameraovervåket. Det er Stavanger eiendom som har montert overvåkingen for å 
forebygge og hindre innbrudd og hærverk. Eiganes skole har ingen mulighet til å se eller følge med på de 
opptak som blir gjort. Ved innbrudd eller hærverk vil politiet får oversendt opptak direkte fra Stavanger 
eiendom. Området er merket med skilt, slik loven krever. Overvåkingen er meldt Datatilsynet. Kameraene 

er ikke i bruk i skoletiden. 
 

LUS 
Lus viser seg å være et årlig fenomen. Informasjon fra Folkehelsen angående luseproblematikken – se 
hjemmesiden, der ligger all informasjon du/dere trenger. Fast «luseuke» i uken før høstferien.  
 

HELSESYKEPLEIER 
Marthe Nesvik og Rakel Bjerke er skolens helsesykepleiere. Kontortid blir lagt ut på hjemmesiden. 
Helsesykepleiers arbeidsoppgaver er blant annet vaksinasjonsprogrammet. Du kan lese mer om 
helsesykepleier på hjemmesiden. Marthe og Rakel har kontor i B - bygget. 

 

EKSKURSJONER, TURER OG REISER 
Eiganes skole har retningslinjer for ekskursjoner, turer og reiser. Skolens retningslinjer bygger på de 
kommunale retningslinjene og er innarbeidet i skolens HMS-plan, se www.minskole.no/eiganes under 

menyen - Planer og HMS. 
Dersom grupper/trinn planlegger å reise på tur, skal det søkes om tillatelse. Det er viktig å merke seg at 
dette også gjelder dersom foreldre ønsker å dra på tur utenom ordinær skoletid. Representant fra skolen 
skal alltid delta på turer som avvikles i skoletiden. Søknad må sendes i god tid, og behandles i 

samarbeidsutvalget. I forbindelse med skolestart sendes det ut et tillatelsesskjema i forbindelse med blant 
annet transport i private kjøretøy. Vi ber om at skjemaet blir returnert til kontaktlærer så snart som mulig.  

 

TRAFIKK, SYKLING, SKOLEVEI OG SIKKERHET 
Av mange grunner henstiller vi flest mulig å gå eller sykle til skolen. Det er sunt å gå eller sykle. I tillegg 
bygges relasjoner på skoleveien og trafikken rundt skolen reduseres.  

Eiganes skole deltar på «Gå til skole aksjon» og «Beintøft».  
Det kan være lurt å organisere voksenfølge til skolen, spesielt for de aller minste elevene. 
I den mørke årstid bør alle ha refleksvest. 1.klasse får refleksvest fra Trygg Trafikk. 
Etter en endring i opplæringsloven bestemmer foreldre om deres barn skal få lov til å sykle til skolen. FAU 

ved Eiganes skole mener at foreldre bør følge de råd som Trygg Trafikk gir. Trygg Trafikk mener at 
foreldres valg om la deres barn skal få sykle må tas på grunnlag av barnets modenhet, trafikkforståelse og 
mestring av sykkelen.  
Trygg Trafikk mener at elevene bør kunne dette før de sykler alene til skolen: 

● Mestre sykkelen godt, 

● God balanse, 

● Kunne gi tegn, 

● Kunne se bakover og stanse, 

● Kunne grunnleggende trafikkregler, 

● Bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid, 

● Ha trent i trafikken sammen med en voksen. 

Trygg Trafikks generelle anbefaling er at barn bør være 10-12 år før de sykler alene til skolen. Først ved 

10-årsalderen er barna i stand til å utnytte informasjonen fra hørsel og syn fullt ut. 
Den tidligere praksis på Eiganes skole, der elevene ikke fikk lov til å sykle til skolen i 5. klasse, var i tråd 
med de ovennevnte anbefalingene fra Trygg Trafikk. FAU mener det er best å opprettholde den tidligere 
ordningen. Eiganes skole er enig i dette. 
Alle skal bruke hjelm, dette gjelder sykkel, sparkesykler, rulleskøyter og rullebrett. Vi parkerer alltid på 

oppmerkede plasser i skolegården. 
 

http://www.minskole.no/eiganes
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FAU OG EIGANES SKOLE RÅDER DERFOR FORELDRENE TIL Å IKKE LA SINE 

BARN FÅ SYKLE TIL SKOLEN FØR 5. KLASSE 

Foreldre som vurderer å la sine barn sykle før dette bør følge Trygg Trafikks anbefalinger.  
Se mer info under lenken: https://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/   
 

PARKERING 
Dersom det likevel er nødvendig å kjøre bil, henstiller vi til alle å bruke «kiss and drop» feltet i Duesvei og 

Steingata ved henting og levering. Vis hensyn når du ferdes med bil ved skolen. Skolens parkeringsplass 
skal ikke benyttes ved levering og henting av elever. 
  

FORSIKRING 
Stavanger kommune har tegnet ulykkesforsikring for skoleelever. Forsikringen gjelder i kommunale 
grunnskoler og innenfor virksomhetens område, naturlige nærområder, i ordinær åpningstid, under 

deltakelse i undervisning, leker, idretts utøving med mer, som foregår i regi av skolen. 
 

LEGEMIDDELHÅNDTERING  
Det er utarbeidet egne retningslinjer for legemiddelhåndtering i skole og SFO. Retningslinjene er nedfelt i 
skolens HMS-plan. Dersom elever har behov for å ta eller å oppbevare legemidler på skolen, skal 

foreldrene i samarbeid med skolen utarbeide skriftlige rutiner for oppbevaring og utlevering.  
 

ALLERGI OG DIABETES  
Det er utarbeidet egne retningslinjer for håndtering av allergi og diabetes i skole og SFO. Retningslinjene er 
nedfelt i skolens HMS-plan. Dersom elever har behov for å ta eller å oppbevare legemidler på skolen, skal 
foreldrene i samarbeid med skolen utarbeide skriftlige rutiner for oppbevaring og utlevering. Dersom elever, 

på grunn av allergi har behov for å ha EpiPen tilgjengelig, skal de voksne rundt eleven ha den nødvendige 
opplæringen. Det samme gjelder elever med Diabetes. Personalet skal ha den nødvendige opplæring i 
bruk og medisinering. 

 

SKOLEBROSJYRE MED BILDER AV ELEVER OG PERSONALE 
Skolen gir ut en brosjyre med bilde av alle klassene og ansatte ved Eiganes skole. 
Eiganes skole har samlet bilder av alle avgangsklassene i underetasjen i skolens hovedbygg. 
Her finner du avgangsklasser tilbake til 1962. 

 

FREDAGSLUNSJ 
Elevene vil få tilbud om å kjøpe lunsj på fredager. Dato og pris på lunsj blir lagt ut på hjemmesiden 
fortløpende.  

 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 
Skolefritidsordningen er et leke- og aktivitetstilbud for barn i 1. - 4. klasse som skal:  
prioritere barnas egne behov, egen kultur og deres rett til å velge. 

● gi barna mulighet til å ta kontakt over aldersgrenser og klassetrinn. 

● gi barna mulighet til lek, egenaktivitet og utforsking. 

● gi barna voksenkontakt, omsorg og trygghet. 

● gi barna medbestemmelse og mulighet for deltakelse i daglige gjøremål. 
 
Det er en nasjonal rammeplan for skolefritidsordning. Vi bruke tid dette skoleåret til å jobbe med 

rammeplanen og iverksette den i våre planer. Innhold og aktiviteter skal være i tråd med rammeplanen. 
 
SFO har dette skoleåret ca 290 barn. Vi har tilbud om 60% og 100% plass. 
SFO har åpent alle virkedager hele året unntatt 5 planleggingsdager.  

SFO er åpen fra kl. 07.30 til 16.30. 
SFO er aktivitetsbasert. Alle elevene velger hvilke aktiviteter de har lyst å være med på. 
SFO har baser i A og B bygget. 
SFO utarbeider egen aktivitetsplan og sender ut egen informasjon.  
SFO er stengt i juli, men kommunen tilbyr ferieklubb gjennom Fiks Ferigge Ferie   

 

https://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/
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MÅNEDSPLAN 

Hver måned legger SFO ut en aktivitetsplan på  
Hjemmesiden, og alle foresatte får en ukentlig infomail. 
 

FERIE PÅ SFO 
SFO holder åpent alle skolens fridager (unntatt juli).  
Alle foresatte skal melde fra hvorvidt elevene skal  
benytte tilbudet. SFO bruker digitale skjema som legges  
på hjemmesiden. 

 

FORELDRESAMARBEID 
SFO innkaller til et foreldremøte innen utgangen av september. 
Foreldre og foresatte er velkommen på besøk. 
Vi forventer at dere foreldre gir oss tydelig informasjon mht hvilke dager deres barn skal være på SFO, og 
at dere svarer på ferieslipper innen oppsatt frist. 

 

PERSONALET 
Personalet har ukentlige personalmøter.  Det er ønskelig med tilbakemeldinger og ideer fra dere foresatte 
slik at vi stadig kan forbedre tilbudet vårt. 
 

INNESKO OG SKIFTETØY 
Barna skal ha innesko/tøfler når de er innendørs. Likeledes ønsker vi at barna har skiftetøy liggende på 
skolen.  Alt tøy skal merkes.   
 

MORGENÅPENT: 
Dette skoleåret er det felles morgenåpent kl. 07.30 til kl. 08.20 i kjelleren i A-bygget. Ut september er det 
morgenåpent for 1.trinn i basen. Elevene går ut i skolegården og stiller opp med klassen sin til 1.time. 

 

KOMMER OG GÅ 
Alle barna blir møtt av de ansatte hver dag i klasserommet. Der får de felles beskjeder. Det er viktig at dere 
gir beskjed ved henting slik at de blir krysset av på listene våre.  Dersom barna skal ha fri fra 
fritidsordningen, være med andre hjem eller gå til andre tider enn de pleier, skal de ha med skriftlig beskjed 
hjemmefra eller dere foresatte sender SMS. Barn som skal gå hjem selv sendes hjem til avtalt tid, ved hel 

og halv time. 
Dersom et barn ikke møter opp til avtalt tid, ringer de ansatte til barnets foreldre som overtar det videre 
ansvaret.  Vi ringer ikke etter barn på morgenåpent eller i feriene. 
Vi forventer også at dere svarer om ferier og fridager innen fristene. 
Muntlige beskjeder gjennom barna godtas kun etter spesiell avtale. 

 

MAT 
Det vil bli servert mat på SFO.  Regning sendes fra SK-regnskap sammen med den månedlige fakturaen 
for oppholdet i SFO. Det forventes at alle barn deltar på måltidet.  Her «telles» barna opp igjen for en 
ekstra sjekk, samtidig som barna opplever å sitte sammen med de andre rundt et bord.  Vi trener på god 
bordskikk rundt måltidene.    

 

PLANLEGGINGSDAGER 2022-2023 

 

SFO er stengt disse planleggingsdagene: 
 

16. og 17.08.22, 17. og 18.11.22, 02.01.23, 19.05.23. 

 
 

EIGANES SKOLE «STOLT» AVDELING (ESA) 
Eiganes skole er en forsterket skole for barn med funksjonshemninger. Tilbudet er bydekkende. I år har vi 
37 barn på avdelingen. Elevene får et tilpasset tilbud i klasse og på avdelingen. Det er ansatt lærere, 

miljøveiledere og miljøarbeidere som planlegger, tilrettelegger og utfører all undervisning.  

Kontor, 51912056 / 94862251 

SFO, mobil 974 33 360 (1. trinn) 

SFO, mobil 936 12 434 (2. trinn) 

SFO, mobil 994 61 592 (3. trinn) 

SFO, mobil 994 39 514 (4. trinn) 
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Vårt utgangspunkt for opplæringen er Kunnskapsløftet og læreplan for fag i utforming av elevens 
individuelle opplæringsplan (IOP). 

Elevene får opplæring på alle utviklingsområder. Elevene har heldagstilbud til ut 7.klasse. 

 
 

PLANLEGGINGSDAGER 2022-2023 
 

ESA er stengt disse planleggingsdagene: 
 

16. og 17.08.22, 17. og 18.11.22, 02.01.23, 19.05.23. 
 
 

STAVANGER KULTURSKOLE 
Stavanger kulturskole driver undervisning på Eiganes skole.  
Kulturskolen har generell musikkopplæring og instrumentopplæring på ettermiddagstid i skolens lokaler.   
I år blir generell musikkopplæring lagt til tirsdag, rett etter skoletid. 
Det er foreldrebetaling etter kommunale takster til musikkopplæringen.  

For mer informasjon ta direkte kontakt med Stavanger kulturskole på telefon 51 50 88 40 eller 
www.stavangerkulturskole.no 
 
 

FIKS FERIGGE FERIE 
Fiks ferigge ferie er Stavanger kommunes aktivitetstilbud i skolens sommerferie. Informasjon kommer på 

våren, og blir da lagt ut på skolens hjemmeside. For mer informasjon ta direkte kontakt med Stavanger 
kommune, Fritid på telefon 51508800 eller se  https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/fiks-
ferigge-ferie/   
 

EIGANES SKOLEKORPS 
Eiganes skolekorps er et felleskorps for Eiganes og Lassa skole. Korpset har sine øvelser og lokaler på 
Eiganes skole. Korpset øver hver mandag.  
Korpset har stor aktivitet og har hevdet seg bra i mønstringer de siste årene.  
 

Leder:   Anders Bjordal  anders.bjordal@gmail.com      tlf:  482 28 563  
Dirigent:  Johannes A Ulveraker og Anita W. Dahle 
  
Hjemmeside www.eiganes.skolekorps.no. Det ligger lenke til korpset på skolens hjemmeside. 
 

Generelle henvendelser: eiganes.skolekorps@gmail.com  
 
 

KOMMUNALT FORELDREUTVALG 
KFU KOMMUNALT 

FORELDREUTVALG 

STAVANGER 
 

Stavanger har eget foreldreutvalg (KFU).               

KFU målbærer og ivaretar foreldrenes interesser og synspunkter overfor politikere og skoleadministrasjon. 
Mer informasjon om arbeidsoppgavene og KFU kan du finne på https://www.minskole.no/kfu . Det ligger 
lenke til KFU på skolens hjemmeside. 

FORELDRE SPØR – FAGFOLK SVARER 
Å være forelder byr på mange gleder, men mange er også usikre og ønsker en enklere tilgang til fagfolk for 
støtte og hjelp. Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten https://www.xn--foreldrespr-
pgb.no/  Det ligger lenke og info på skolens hjemmeside.  

 

http://www.stavangerkulturskole.no/
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/fiks-ferigge-ferie/
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/fiks-ferigge-ferie/
mailto:anders.bjordal@gmail.com
http://www.eiganes.skolekorps.no/
mailto:eiganes.skolekorps@gmail.com
https://www.minskole.no/kfu
https://www.foreldrespør.no/
https://www.foreldrespør.no/
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SØKNAD OM SKOLEFRI 
Stavanger kommune har forståelse for at foreldre kan anse det for ønskelig, og til tider også nødvendig, å 
søke permisjon for sine barn fra pliktig opplæring i grunnskolen - det være seg forskjøvet ferie, kortere 

opphold i utlandet eller andre tilsvarende forhold. 
Vi anbefaler likevel foreldre å utvise måtehold når det gjelder å ta barn ut fra skolen. Skolens planer 
inneholder et omfattende lærestoff. Vi har tro på at foreldrene tar opplæringsansvaret alvorlig, men 
erfaringsmessig vil selv korte fravær gi eleven et betydelig merarbeid i etterkant. 

Opplæringsloven foretar en presisering av ansvarsforholdene dersom en elev søkes fri fra pliktig 
opplæring. Ved permisjoner og fravær som eleven eller foreldrene selv er skyld i, fraskriver eleven (eller 
foreldrene på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende 
lengden av fraværet. Foreldrene overtar ansvaret for elevens opplæring i perioden. 
 

Søknad om skolefri, uansett lengde, skal gjøres digitalt. Søknad leveres senest en måned før 
ønsket permisjon.  
 
Dersom det søkes fri fra en til 10 dager nyttes Søknad om elevpermisjon. Rektor har ikke anledning til å 

gi fri utover to skoleuker (10 skoledager). Dersom foresatte tar eleven ut av skolen for mer enn 10 
skoledager, må foresatte skrive barnet ut av skolen, og skrive inn igjen etter oppholdet- dersom det 
fremdeles er ledig plass ved skolen.  
Antall permisjonsdager ses samlet for ett skoleår. 

Skjema kan hentes fra skolens hjemmeside, under menyen skjema. Skjema kan også fås ved henvendelse 
på skolen.  
Fri fra 1 til 3 skoledager (permisjon) Søknad med begrunnelse skrives på eget skjema.  
Kontaktlæreren behandler og avgjør søknader om permisjoner en dag. 
Rektor behandler og avgjør søknaden om permisjoner fra 2 til 10 dager, søknadsfrist 3 uker. 

Foreldrene påtar seg opplæringsansvaret i permisjonstiden. 

 

GRATISPRINSIPPET 
Grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet gjelder skolen, ikke skolefritidsordningen (SFO) 
Gratisprinsippet gjelder heller ikke skolemat, skolefrukt og skolemelk. Foreldre har fortsatt ansvar for 
anskaffelse av fritidsutstyr og personlig utstyr til bruk i skolehverdagen, såsom sko, treningstøy til 
kroppsøvingsundervisning, fornuftig tøy til uteskole, sykkelhjelm osv. Det bør vises skjønn og søkes 

fleksible løsninger når det gjelder større utstyr som sykkel, ski eller lignende, men foreldre kan ikke kreve at 
skolen tar ansvar for dette. 
Turer og ekskursjoner arrangert av skolen og som en del av opplæringen dekkes av skolen. Dette 
inkluderer reiseutgifter og inngangspenger. 
Turer, arrangementer eller aktiviteter arrangert utenom skoletid av foreldre uten medvirkning fra skolen og 

dens ansatte er tillatt. Det bør likevel vises skjønn dersom slike aktiviteter innebærer former for betaling 
som kan ekskludere noen. I denne sammenheng vises det også til skolens retningslinjer vedr. turer. 
Det kan gis ulike former for gaver til skolen. Slike former for gaver kan organiseres som klassekasser. 
Gaver til klassekasser skal være reelt frivillige og anonyme. Foreldre skal ikke utsettes for press. 

Klassekasser skal komme hele klassen/gruppen eller skolen til gode, og må ikke innebære motytelser av 
noe slag. Klassekasser skal styres av elever eller foreldre, ikke av skolens ansatte. Dersom skolens 
ansatte blir kjent med at det foreslås opprettet klassekasser eller at det eksisterer slike ordninger er 
skolens ansatte pålagt å gjøre foreldre kjent med frivillighets- og anonymitetsprinsippet. Klassekasser skal 

ikke brukes til å betale for materiell, utstyr eller aktiviteter som er en naturlig del av grunnskoleopplæringa. 
Det vises for øvrig til Opplæringslova §2.15 

 

ADRESSER OG TELEFONNUMMER 

 
Postadresse: Eiganes skole 
   Postboks 8069 Forus 
   4068 Stavanger 

 
Besøksadresse: Duesvei 35 
   4023 Stavanger 

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-15


 

 

www.minskole.no/eiganes                                                                            Eiganes skole, 2022-2023 

11 

 

 

 

PAG
E   \* 
MER
GEF
ORM
AT13 

 

Telefon: 51 91 20 51 
   Kontoret har åpent fra kl. 08.00 – 15.00.  
SFO, kontor 51 91 20 56 

E-post : eiganes.skole@stavanger.kommune.no 
Hjemmeside: www.minskole.no/eiganes 

 
Mobiltelefoner 
Rektor    930 31 311 Colin Pritchard-Davies 
Avd.leder (2-4)   959 43 967 Mona Lillehammer 
Avd.leder (5-7)   928 89 529 Jone Selvikvåg 
Avd.leder (1og SFO) 480 23 117 Ingrid Solem 

Avd.leder SFO  948 62 251 Inger Marie Torstrup  
Avd.leder ESA   975 35 010 Elin Håland 
Avd.leder ESA  403 39 916 Oana McDowell 
Base 1 ESA  468 21 069 
Base 2 ESA  404 01 640 

SFO, mobil  936 12 434 1. trinn 
SFO, mobil  994 61 592 2. trinn 
SFO, mobil  994 39 514 3. trinn 
SFO, mobil  974 33 360 4. trinn 

Vaktmester  975 43 696 Line Harestad 
 

SAMARBEIDSUTVALG (SU) 
Leder: Hege Samuelsen - mob 917 16 101 

 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) 
Leder: Stian Wold Hultgren - mob 991 56 795 

 

HELSESØSTER/SKOLELEGE/TANNHELSETJENESTEN 
Helsesykepleier: Marthe Nesvik og Rakel Bjerk 
Kontortid:  Mandag, tirsdag, onsdag (partall),torsdag og fredag kl. 09.00 - 14.00 

Telefon:  51 910 20 21 (Marthe) og 51 91 27 89 (Rakel) 
Mail:   mathe.nesvik@stavanger.kommune.no, rbjerk@stavanger.kommune.no  
Skolelege:  Per Ivar Johannessen 

 

TANNKLINIKKEN I BJERGSTED: 
Kontortid:  08.00 – 15.15 
Adresse:                        Tastagt. 30/32 
Telefon:  51 91 11 80 
 

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PP-tjenesten) 
Leder:   

Telefon:  51 50 87 77 

 

OPPVEKST OG LEVEKÅR 
Fagsjef skole:  Jørn Pedersen 

Telefon:  51 50 70 90 
 

 

 

 

mailto:eiganes.skole@stavanger.kommune.no
http://www.minskole.no/eiganes
mailto:mathe
mailto:mathe.nesvik@stavanger.kommune.no
mailto:rbjerk@stavanger.kommune.no
mailto:rbjerk@stavanger.kommune.no
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SKOLERUTE FOR EIGANES SKOLE – SKOLEÅRET 2022-2023. 
 


