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Presentasjoner
▪ Kontaktlærere 
▪ Ledelse
▪ Rådgivere

Hjem/skole samarbeid 

Bidrag fra
Uteseksjonen
Helsesykepleier
Sosialpedagogisk 
rådgiver



Ledelse og rådgivere Gosen skole

Avdelingsleder 
8.trinn

Avdelingsleder 
9.trinn

Avdelingsleder 
10. trinn

Avdelingsleder 
SFO Rådgivere 

Rektor 
Styrer helhet og sammenhenger.

Gjennomgående oppgaver pedagogiske, faglig og administrative
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Samarbeid hjem- skole
● Det beste for elevene er at de går  til skolen- gjelder ikke 

de som må kjøres og/eller kommer med drosje

● Rundt skolen er det definert en hjertesone

● Meld deg som klassekontakt og bidra i FAU 



Valg av FAU og klassekontakter - se planer og referat her: 
FAU Gosen skole 
 
VARIGHET 1 år av gangen

FAU møter: onsdager fra kl 1900- 2000(2100)
3 x pr halvår
SU samarbeidsutvalget: 3 x pr halvår. FAU leder er leder. 
FAU stiller med 2 representanter. 

Klassekontakter
Velges ofte to eller av og til 3. 
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https://www.minskole.no/gosen/seksjon/5321
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Uteseksjon og helsesykepleier 



Uteseksjonen i Stavanger
▪ Oppsøkende tjeneste
▪ Nytorget 1 
▪ 16 oppsøkere
▪ 8 bydeler
▪ Aldersgruppe: 12 – 25 år
▪ Individuell oppfølgning
▪ Kontakten er frivillig
▪ Informasjonsarbeid og grupper
▪ Familiearbeid
▪ Ferieaktiviteter



Kontaktinformasjon
Maricken Maria Kittelsen
Tlf: 900 23 506
Mail: maricken.maria.kittelsen@stavanger.kommune.no

Lene Langeland
Tlf: 404 39 408
Mail: lene.langeland@stavanger.kommune.no
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SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVER LILI FRAHM JENSEN(alle trinn)



Sosialpedagogisk-rådgivning
Alle elevene på ungdomsskolen har rett til rådgivning om sosiale spørsmål. Det vil si: Hvordan eleven trives 
og har det på skolen og i fritiden.  

Den retten er forankret i forskrift til opplæringslova. 
§ 22-2  sosialpedagogisk rådgiving fra forskrift til opplæringslova 

Dersom eleven strever med personlige, sosiale og/eller følelsesmessige vansker, skal skolen kartlegge 
problemene i samarbeid med eleven. Elevens stemme og medbestemmelse er viktig i alle saker som angår 
eleven. 

Sosialrådgiver samarbeider tett med ledelsen, lærerne, skolehelsetjenesten og instanser utenfor skolen, og 
sammen med eleven finner vi ut av hvem som best kan hjelpe, og hvordan hjelpen skal gis. 

Ønsker du en prat, så ta kontakt:
Lili Frahm Jensen sosialpedagogisk rådgiver
Tlf. 51 50 70 79/416 92 656
Mail: lili.frahm.jensen@stavanger.kommune.no
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FSF%2Fforskrift%2F2006-06-23-724%2FKAPITTEL_24%23KAPITTEL_24&data=02%7C01%7Canne-marthe.basso%40stavanger.kommune.no%7Cb3b7ab3fbb624916ed0b08d84d86f22d%7C8cb94f174b6045d6b279cd88076e5b48%7C0%7C0%7C637344589291819219&sdata=d7Ml6CG60M8FQmdliGB3awzwDRw2ZUeO054tlJ%2FRFkI%3D&reserved=0
mailto:lili.frahm.jensen@stavanger.kommune.no


Trygt og godt skolemiljø en 
rettighet

Hva gjør skolen for å forebygge?
• Bli kjent uke(8)
• Bli kjent samtaler(8)
• Klasseledelse
• Kartlegginger- læringsmiljøkartlegging(8)

Hva hvis en elev ikke har det godt? 
Det er skolens ansvar å se til at eleven har det trygt og godt. Samarbeid med 
eleven  og foresatte er en suksessfaktor
Hva kan du gjøre som foresatte?
Ta kontakt tidligst mulig
Hva kan eleven gjøre? 
Si ifra til kontaktlærer og voksne som han /hun stoler på.

Plan for et trygt og godt skolemiljø 

https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/82-gosen-Plan-for-godt-skolemilj%C3%B8--Gosen-skole-op-4625c7a3-59f1.pdf

