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1. Velkommen til Eiganes skole
Endelig er vi praksisskole! Vi ser virkelig fram til at akkurat du skal være i praksis på Eiganes skole.
Vi vil bestrebe oss på å legge til rette for at praksisstudiet på Eiganes skole skal bli interessant, lærerik
og utviklende. Hele skolen er deres praksisskole og alle lærerne er praksisskolelærere, med alt det
som det innebærer. Vi skal ta godt vare på deg og dine medstudenter mens dere er her. Velkommen!

Første dag vil dere få en skolekatalog med bilder av alle elever og ansatte. Denne blir nyttig når dere
skal lære dere navn eller finne ut hvem dere trenger å snakke med.

I periodene dere er her hos oss, så regnes dere som ansatte. Første dagen dere kommer vil jeg ha en
oppstartsamtale med dere. Der vil jeg blant annet fortelle om plikter og rettigheter. Alle har rett på en
arbeidsplass som er kjekk å komme til og være på. På Eiganes skole har vi respekt for hverandre og vi
møter hverandre med smil og et hei. Hvis noe er ugreit tar vi det opp med den det gjelder. Det er rom
for ulikhet og dere vil møte en skole preget av gode møter med entusiastiske og rause mennesker.

Skolens visjon er: Er til stede - Er i utvikling - Går sammen, og den skal være med oss i alt det vi
foretar oss, også for dere studenter:

● Vi skal være til stede for dere ved å legge til rette og gi støtte og motivasjon i det arbeidet dere
skal gjennomføre hos oss. Vi vil vise interesse for det dere holder på med

● Ved å være praksisskole er vi nærmere knyttet til det som skjer innen utdannings- og
forskningsfeltet. Vi stivner ikke, vi er i bevegelse og er i utvikling.

● Vi går sammen med dere. Dere hjelper oss i å være bevisste på vår egen praksis, og å kunne
begrunne vårt pedagogiske tankegods og valg. Vi har et kritisk blikk på det vi holder på med
og leter kontinuerlig etter forbedringer. Vi er opptatt av gjensidig læring.

Eiganes skole skal være et sted som oppleves som trygt og utviklende for elever og ansatte. Vi skal
møte elevene der de er, både faglig og sosialt, og tilpasse vår undervisning etter det. Eiganes skole
skal være et HONNINGSTED - både for liten og stor! På vegne av Eiganes skole ønsker jeg dere
lykke til med praksisen deres!

Hilsen

Colin Pritchard-Davies, rektor



2. Om Eiganes skole
Vi er en barneskole som ligger på Stavangers vestre platå. Vi har et økende elevtall og er ved oppstart
av skoleåret, 2021-2022, 535 elever, og du er en av våre nesten 120 ansatte. Omtrent 250 elever
benytter seg av vårt SFO-tilbud.

Vi er en STOLT-skole (Særskilt Tilrettelagt OpplæringsTilbud) og har et bydekkende tilbud for 38
elever med særskilt behov. De går i vanlig klasse, men veksler mellom å motta undervisning èn til en,
i liten gruppe på ESA-avdelingen eller følger vanlig undervisning sammen med de jevnaldrende i
klassen sin. Dette er inkludering i praksis.

Eiganes skole er en partnerskapsskole. Dette innebærer at vi har en avtale med UiS om å ta i mot
lærerstudenter. Fire sertifiserte praksislærere vil ha praksisgrupper skoleåret 2021-2022. Alle dere
ansatte bidrar for å gjøre praksisoppholdet på Eiganes skole så utviklende som mulig for studentene
som kommer hit. Skolen tar også imot andre studenter på forespørsel i både skole og SFO. Vi tar i mot
to lærlinger dette skoleåret også, det betyr at det er fire lærlinger totalt.

I to år har vi delt bygning med BISS (British International School of Stavanger), men i løpet av
sommeren flyttet de til egne lokaler i nærheten. Før dem delte vi med den franske skolen. Vi har hatt
et godt naboforhold med begge. Dette blir det første skoleåret hvor vi disponerer hele bygningsmassen
og skolegården alene.

Det meste av skolen består av bygninger som ble innviet i august 2016. De resterende bygningene er
også oppgradert, så vi er veldig fornøyde med både utforming og standard på skolen vår. Alle
klasserom har gode tekniske løsninger med projektor og Apple-tv/Chromecast.

Alle elevene har sin egen Chromebook, og er fortrolige i bruk av Google Classroom og Disk. To
ansatte drifter biblioteket, og arbeider med å stimulere til økt leselyst.

Skolen har eget opplæringsbasseng. I tillegg til en godt utformet skolegård, bruker vi idrettsanleggene
rundt skolen, og de flotte naturområdene ved Mosvannet og Stokkavannet. I Eiganes kolonihage har
vi vår egen parsell, og vi er i gangavstand til en rekke tilbud i sentrum av Stavanger.
Alt dette innbyr til en variert undervisning som ivaretar hele eleven gjennom hele skoledagen, fra
07.30 til 16.30!

Noe av det vi har savnet mest i koronatiden er å kunne samles i
aulaen. Tidligere hadde vi fellessamlingen -  “God morgen!
Eiganes” der hver fredag. Her fikk dere et innblikk i det som
rørte seg på skolen, presentert av “ukens trinn”. Sist skoleår har
denne vært digital, så vi gleder oss til igjen å få den “live”.
Målet med samlingen er å skape en felles opplevelse og
tilhørighet.

PU-tiden (Pedagogisk utviklingstid) er navnet på den
fellestiden hvor alle pedagogene deltar tirsdager og torsdager.



Tiden brukes til planarbeid, og til å utvikle den enkelte lærers praksis i klasserommet. Stikkordet her
er delekultur.
Skolevandring er et annet begrep som brukes hos oss. Hvert trinn avtaler med sin nærmeste leder når
han/hun skal delta i undervisningen. Dette blir så fulgt opp i den ukentlige trinnsamtalen.
Dette skoleåret vil det meste av arbeidet handle om den nye læreplanen K20 (Fagfornyelsen).
Høsten 2021 skal vi også avslutte DEKOM, som er et samarbeid med UiS og Tasta og Skeie skole.
Her har vi hatt fokus på lesing og skriving, og at alle lærere er leselærere.
Ressursteamet har ansvaret for organiseringen av all spesialundervisning i ordinær skole. Lærerne kan
også melde inn elevsaker som en ønsker drøftet her.

Inndeling av skoledagen:

07.30 - 08.30 Morgen-SFO

08.30 - 09.30 1.time

09.30 - 09.40 Friminutt

09.40 - 10.30 2.time

10.30 - 11.00 Mat

11.00 - 11.30 Friminutt

11.30 - 12.30 3.time

12.30 - 12.40 Friminutt

12.40 - 13.40 4.time

13.40 - 13.50 Friminutt

13.50 - 14.50 5.time (kun mandag)

12.30/13.40 -
16.30

SFO

Ved oppstart vil dere få praksisklassens timeplan.

3. Praksisperioder
Praksisparti Studieår Trinn Uke

høst
Uke
vår

Praksislærer

M-GLU 1-7,
Matte/Norsk

1.år 1.trinn
2.trinn

40 12-14 Laila Razakandriana
Hanne Blålid

M-GLU 1-7, Matte 3.år 2.trinn 10-12 Guri Eskeland Lindheim



M-GLU 1-7,
Matte/Norsk

2.år 4.trinn 44-46 Elisabet Løvoll

4. Nøkkelpersoner i praksisperioden
Hvem kan gi informasjon om hva?

Hva Hvem

Ledelsen Rektor:
Colin Pritchard-Davies        1.trinn
Avdelingsledere:
Mona Lillehammer              2.- 4.trinn
Jone Selvikvåg                     5.-7.trinn
Elin Håland                           ESA
Inger Marie Torstrup            SFO

Praksislærere Elisabeth Løvoll, Guri Eskeland Lindheim, Hanne Blålid,
Laila T Razakandriana og Veslemøy G Kivle

Skolekonsulenter Grete Eltervåg og Tone Flikkerud

Kopimaskin Martin Mørk Schau

IKT-utstyr Kjell Harald Thornes, IKT-ansvarlig
Atle Idsøe, IKT ped. 5-7

Musikkansvarlig Jørgen Helliesen

Gymsal
Svømming

Veslemøy Granhøy Kivle
Martin Mørk Schau

Naturfagsrom Helge Torgersen og Martin Mørk Schau

Kunst og håndverk Venke Halvorsen og Ilze Nes

Mat og helse Venke Halvorsen

Bibliotek Silje Mæle og Tone Flikkerud

Ressursteam Kristin Torp, Mailin Eskeland, Jessica Öblom, Silje Mæle,
Anne Maren Meland, helsesykepleier, Mona Lillehammer

HMS-ansvarlig Inger Marie Torstrup

Helsesykepleier Marthe Nesvik og Rakel Bjerk



Lærere/miljøarbeidere Se vedlegg 2
Se også skolekatalogen

5. Smittevern
Vi planlegger en oppstart av nytt skoleår på grønt nivå. Dette betyr at mye kan åpnes opp.
Elevene trenger ikke lenger å deles inn i kohorter. Smittesituasjonen kan raskt endre seg, så
vi må likevel forholde oss til de retningslinjene vi får.

GRØNT NIVÅ:

1. Ingen syke skal møte på skolen
2. God hygiene og normalt renhold
3. Kontaktreduserende tiltak:

○ Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
○ Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Se vedlegg 3

6. Satsingsområder
I Stavangerskolen har vi et ønske om å anerkjenne det som er godt hos elevene, vi søker etter det
bedre og sikter mot å bli best. Vi jobber for å sikre at den enkelte elev blir sett, blir anerkjent og blir
tatt på alvor. For å få dette til har Stavanger kommune gjennom mange år utarbeidet en kvalitetsplan
som heter God - bedre - best. Denne planen danner utgangspunktet for vår kvalitetsplan.  Her på
Eiganes er visjonen vår Er til stede- Er i utvikling - Går sammen. Planen skal sikre at elevene, ut fra
sitt ståsted, utvikler seg både faglig og sosialt. Slik skal vi også møte dere studenter - sammen skal vi
nå ny erfaring, kunnskap og trygghet.

7. Om praksisstudiet
Hos oss skal dere erfare og få kunnskap om den reelle hverdagen som lærer. Dere kommer alle til
praksisstudiet med ulik erfaringsgrunnlag i møte med barn og unge. Vi skal sammen med dere
videreutvikle deres nåværende ferdigheter slik at dere vil oppleve progresjon for å nå de ulike målene
i praksisplanen. Det didaktiske møtet er et gjennomgående tema i alle fire studieår. Det er vår jobb å
legge til rette for at dere skal tilegne dere kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i
praksisstudiet. I følge rammeplan til lærerstudiet fra UiS, er det noen tverrgående perspektiv som går
inn under alle årene. Vi har her en oversikt over fokusområdene for hvert av studieårene.

1. studieår vil lærerrollen, lærerarbeidet og det didaktiske møtet mellom elev, lærere og lærestoff
være sentralt. Her vil vi legge mest vekt på hvordan vi sammen skal kunne tilrettelegge for læring.
2. studieår har vi fokus på elevmangfoldet  og elevenes møte mellom skole og fag.
3. og 4. studieår vil dere få bedre kjennskap til skolen som organisasjon i sin helhet.
Alle studieår: De tverrgående perspektivene, som er grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring,
vurdering, varierte arbeidsformer og det flerkulturelle og det samiske perspektivet.

Vi vil hele tiden følge dere opp slik at målene og fokusområdene blir ivaretatt for de ulike studieårene.



Se også UiS sine sider om praksis:
https://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utdanningsvitenskap-og-humanior
a/praksisopplaring/grunnskolelarerutdanningene/

Variert praksis
I praksisperioden skal dere få observere elever og lærere i ulike undervisningssettinger. Praksislærerne
vil være tilgjengelige for dere i praksisperioden. Vi ønsker å få frem det beste i dere i rollen som
lærere.
Hos oss skal dere få:

● Observere og lære sammen med praksislærere, praksisskolelærere og medstudenter i deres
rolle som lærere

● Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsøkter på ulike trinn
● Være med å skape et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø
● Prøve ut ulike undervisningsmetoder som stasjonsundervisning, bruk av ulike typer rom,

drama, klasseromsundervisning og gruppearbeid for å tilegne seg kunnskap om varierte
arbeidsmåter

● Erfare skole/hjem-samarbeid
● Delta på elevsamtaler, teamtid, fellestid, samarbeid og vaktordninger
● Erfare bruken av digitale verktøy, som

Chromebook/iPad og Apple TV, og hvordan vi tar
dette i bruk i undervisningen

● Bruke  den didaktiske relasjonsmodellen i praksis,
som verktøy for å oppnå god undervisning og
klasseledelse

● Se en IOP-plan  og hvordan den brukes i praksis
● Få innblikk i arbeidet til kontaktlærerne og ulike

faglærere fra 1.-7-trinn
● Oppleve uteskole på 1. og 2.trinn
● Erfare aktiv bruk av skolens bibliotek
● Bli kjent med God Morgen, Eiganes! som er en

samlende arena for vår skole
● Oppleve aktiv deltakelse av ledelsen i form av skolevandring

Veiledet praksis
Praksislærerne vil i samarbeid med dere lage en praksisplan for perioden dere er her. Denne vil
inneholde en konkret oversikt over innholdet i praksisen. De tverrgående perspektivene vil også gjøre
seg synlige i den gruppebaserte planen som du og dine medstudenter skal lage sammen med
praksislærer.  Du skal også skrive en didaktisk tekst i forkant av undervisningsøkta du har ansvaret
for. Den skal inneholde hva du har tenkt å gjøre, hvordan og hvorfor du har valgt denne
arbeidsmetoden. Vi vil veilede dere muntlig i forkant, underveis og i etterkant.
Vi skal trygge dere slik at dere får prøvd ut ulike undervisningsmetoder, og får erfare om teorien dere
har med dere fra lærerstudiet stemmer overens med praksis.

https://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utdanningsvitenskap-og-humaniora/praksisopplaring/grunnskolelarerutdanningene/
https://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utdanningsvitenskap-og-humaniora/praksisopplaring/grunnskolelarerutdanningene/


Vurdert praksis
Praksislærerne vurderer dere under hele praksisperioden.
Vi kommer til å gi tilbakemeldinger på hva dere mestrer og hva dere må jobbe videre med.
Tilbakemeldingene skal hjelpe deg til å reflektere over dine didaktiske valg og videreutvikle din rolle
som lærer.
Ut fra mål og kriterier i praksisplanen, vil dere bli vurdert:

● Sammen i gruppe og individuelt.
● Ved en midtveisvurdering.
● Ved en sluttvurdering der praksisperioden blir vurdert til bestått eller ikke bestått.

7. Rammer for praksis
Vi har følgende rammer å forholde oss til:

● Praksisgruppens arbeidstid er innenfor klokka 08.00 - 16.00. Tiden må nyttes godt og
skal sikre et godt samarbeid hvor alle medlemmene i gruppa bidrar.

● Hver student skal ha undervisningsrelatert arbeid 20t/uken. Det vil si at du skal være
tilstede i undervisningen sammen med elevene. Tiden som benyttes her skal brukes til
blant annet observasjon, lærerstyrt aktivitet, veiledning av  elever og undervisning i
grupper av ulik størrelse.

● 10-15 t/uken til ulike former for læring og veiledning. Denne tiden blir brukt til
fellestid, deltakelse i møter og teamsamarbeid, andre former for samarbeid, samt
veiledning enkeltvis og i gruppe.

Du og dine medstudenter vil få tildelt eget arbeidsrom og får tilgang til nødvendig utstyr.

Vi ser frem til et godt samarbeid med dere studenter!



Vedlegg 1
Stavangerpakken barnetrinnet

Navn på
program/
tillegg

Type Beskrivelse av tillegget/
læringsressursen

AppWriter og
TxtAnalyser

Pedagogisk verktøy Lese- og skrivestøtte

CREAZA Pedagogisk verktøy Verktøy hvor du kan forklare innhold ved hjelp
av bilder, tekst, lyd og animasjon.
Inneholder også tankekart

Soundtrap Pedagogisk verktøy Musikkstudio hvor du kan registrere dine
musikkproduksjon.

WeVideo Pedagogisk verktøy Videoredigeringsprogram

Kikora

Campus/Inkre
ment

Pedagogisk program La elevene utforske alle temaene i den nye
læreplanen, bli bedre problemløsere,
videreutvikle matematiske kompetanser,
samtidig som de får den nødvendige
treningen på regneferdigheter.

Salaby

Skolen:
Cappelen/Da
mm

Pedagogisk program Et digitalt læringsunivers for barnehage og
grunnskole. Her finner du læringsressurser i de
fleste fag. Gjennom ulike oppgaver, spill, filmer
og temaopplegg gis elevene en engasjerende
måte å lære fag på.

Aski Raski Pedagogisk program Et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening.
Lær teknikken å lese gjennom trening i å høre,
finne, skrive og lese enkeltord

EnTo Pedagogisk program Begrepslæring

Elevkanalen
TV2 Pedagogisk program

Daglige nyheter,ukentlig Junior aktuelt, nyheter
for voksenopplæringen
og undervisningsopplegg knyttet opp mot
fagfornyelsen

https://web.creaza.com/no/
http://www.soundtrap.com/
http://www.wevideo.com/
https://kikora.no/
https://www.salaby.no/
https://askiraski.no/
https://www.elevkanalen.no/public2


Vedlegg 2
Eiganes skole Skoleåret 2021/2022

Kabalen:

Tr. Kontaktlærere Timelærere andre Rom

1 Blå
Gul
Rød

Laila
Gunvor
Hilde

Anita
Tone K

Siri
Carla
lærling
ny
Arvid

Der 1.tr. er i år

2 A
B
C

Hanne
Marte
Guri

Martin
Veslemøy

Madeleine
Amalie
Christine

A-bygg

3 A
B
C
D

Kjersti
Tone R
Elisabeth N
Bente

Torunn
Jørgen
Vetle

Arife
Eyvind
Mary
Synne

2.et i BISS

4 A
B
C

Elisabeth L
Cesilie
Sissel HB

Sindre/Viktoria
Kjell Harald

Bjørn Helge
Kristoffer
lærling

Samme plass som i år

5 A
B
C

Stine
Åshild
Ørjan

Mona SS
Venke

Aida Samme plass som i år

6 A
B
C

Helge
Astrid
Guro

Anne Maren
Ilze

Møyfrid
Anne Birgitte

Samme plass som i år

7 A
B
C

Eirik
Sigrid
Elin

Hildegunn
Silje

Anne Birgitte Samme plass som i år og
der 7BC er i år

Spes.ped.: Kristin, Jessica, Mailin



Vedlegg 3


