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Krossen skole
Kommunal kompetanseskole og nærmiljøskole
Suldalsveien 2, 4617 Kristiansand
Telefoner:
Kontoret, sentralbord ..................................................... 38 12 10 00
SFO – Nærmiljøskolen ................................................... 38 12 10 10
SFO – Kompetanseskolen ............................................. 38 12 10 28

E-postadresse:
post.krossen.skole@kristiansand.kommune.no
Hjemmeside:
http://www.minskole.no/krossen
Krossen skole ligger i Suldalen i Kristiansand. Skolen er en kombinert skole, med nærmiljøskole (1.-7. trinn) og avdeling for barn og unge med lærevansker, kommunikasjonsvansker (1.-10. trinn).
Kompetanseskolen Krossen gir veiledningstjenester til kommunens øvrige
skoler etter behov.

Nærmiljøskole
Nærmiljøskolen har elever fra og med 1. til og med 7. trinn. Elevene kommer fra skolens nærområde som er Suldalen, Møllevannsområdet, Grimsmyra og Dalane. Skoleåret 2018/2019, er det 128 elever i grunnskolen.

Avdeling for barn med lærevansker
Denne avdelingen tar i første rekke sikte på å gi opplæring til elever som
har behov for undervisning i mindre grupper i et spesielt tilrettelagt miljø.
Skolen tar imot elever fra hele kommunen og nabokommunene. Skoleåret
2018/2019, er det 74 elever ved avdelingen for barn med lærevansker.

SFO – skolefritidsordning – avlastning
Ved skolen er det organisert to skolefritidsordninger.

Skolens administrasjon
Rektor
Stein Abusdal
stein.abusdal@kristiansand.kommune.no

38121001

Undervisningsinspektører
Finn Arild Andersen
finn.arild.andersen@kristiansand.kommune.no

38121007

Maylinn Jarnæs
maylinn.jarnas@kristiansand.kommune.no

38121003

Åse Berit Kongevold-Nömme
ase.berit.kongevold@kristiansand.kommune.no

38121009

Kontorleder
Hege Aske
hege.aske@kristiansand.kommune.no

38121002

Konsulent
Cecilie Engelhart
cecilie.engelhart@kristiansand.kommune.no

38121014

IKT
John Hedland
john.hedland@kristiansand.kommune.no

38121006

Pedagogisk personale
Sosiallærer
Jan Otto Jahnsen
jan.otto.jahnsen@kristiansand.kommune.no

38121004

Rådgiver
Leif Arild Jakobsen
leif.arild.jakobsen@kristiansand.kommune.no

38121003

Logopeder
Åse Krogsæter Jensen
aase.krogsaeter.jensen@kristiansand.kommune.no
Silje Sundell
silje.sundell@kristiansand.kommune.no
PP-rådgivere
Tone Fredriksen
tone.fredriksen@kristiansand.kommune.no

38121012

38121012

38072780

Torkjell Ågedal
torkjell.aagedal@kristiansand.kommune.no

38072771

Åse Lundgren
ase.aanensen.lundgren@kristiansand.kommune.no

38072773

Spes.ped. teamleder/NOA-kontakt
Katrine Thelle
katrine.thelle@kristiansand.kommune.no

38121016

Spes.ped. teamleder – kompetanseskolen
Anne Mette Febakke Karlsen
anne.mette.febakke.karlsen@kristiansand.kommune.no

38121016

SFO-ledere
Jan Erik Tallaksen
nærmiljøskolen
jan.erik.tallaksen@kristiansand.kommune.no

38121008

Anne-Lise Stendal
kompetanseskolen
anne-lise.stendal@kristiansand.kommune.no
Bibliotekar
Sissel Lindal
sissel.lindal@kristiansand.kommune.no

38121005

38121018

Helsesykepleier
Sølvi-Merete Ljones
solvi-.ljones@kristiansand.kommune.no

93218304

Fysioterapeut
Hege Olsen
hege.olsen@kristiansand.kommune.no

38121019

Sosiallærer
Jan Otto Jahnsen er skolens sosiallærer. Han er elevenes talsmann, og
skal ha kontakt med alle klasser og grupper på skolen. Elevene kan gjøre
avtale med ham i skoletiden. Dersom foresatte ønsker kontakt med sosiallærer, er det best å ringe for å avtale tid for samtale, 38121004.

Rådgiver
Leif Arild Jakobsen er skolens rådgiver, tilknyttet skolens ungdomstrinn.
Han har ansvar for elever som skal søke videregående skole og elever
som skal ut i arbeidspraksis. Rådgiver kan kontaktes på 38121003.

Helsesykepleier
Sølvi-Merete Ljones er skolens helsesykepleier. Hun har kontortid tirsdager
og fredager fra 09.00-15.00. Ellers treffes hun på 93218304.

Fysioterapeut
Hege Olsen er skolens fysioterapeut. Hun har kontortid fra 08.00-15.00, og
kan kontaktes på 38121019.

Bibliotek
Krossen skole har et bibliotek for elever og et for personalet. Disse følger
skolens åpningstider. Bibliotekar Sissel Lindal kan kontaktes på 38121018.

Kontaktlærere 2018/2019
Nærmiljøskolen
1N Anne Dorthea Ledang
2N Marit Nodenes Heggland
3N Marianne Skjegstad
4Na Birgitte Wergeland
4Nb Nadia Amin
5N Mona Fosli Solaas
6N Martine Knoph Svestad
7N Asbjørn Tronstad

95283454
98688398
48108378
47022302
45430674
90829724
91594070
95286995

B-trinnet
B1 Tone Camilla Myhre
B2 Sine Mari Bråthen
B3 Mona Petra Nygård
B4 Liv Urstad
B5 Anita Gauslaa
B6 Trygve Dahl
B7 Cecilie Sangvik
B8 Kathrine Benedikte Håkensen
B9 Anne Pundsnes
B10 Evelin Goris

91522124
97634967
47456136
90140838
90767425
41227536
97134879
45502072
99105854
99151538

U-trinnet
U1 Agnette Vetrhus
U2 Liv Astrid Jørgensen
U3 Liv Astri Hovda Augland
U4 Siv Egeland Eriksen
U5 Gunnar Løvdahl
U6 Monica Franciska Nixon

91169417
47860682
97132539
95996940
91373807
99017738

Fagteam/tverretatlige møter
Fagteamet og tverretatlige møter har som formål å være et rådgivende
utvalg for de foresatte, det pedagogiske personalet og andre tilsatte slik at
totalsituasjonen for elevene kan bli best mulig.

Spesialpedagogisk team
Alle grunnskolene i Kristiansand har egne spesialpedagogiske team som
tilrettelegger spesiell undervisning til de elever som har særlige behov.

Pedagogisk, psykologisk tjeneste på Krossen – PPT
Skolens pedagogisk-psykologiske rådgivere, Line Bryntesen Lund og Torkjell Ågedal, er vanligvis på skolen mandag formiddag - ellers etter avtale.
PP-rådgiver samarbeider med hjem og skole om å kartlegge/utrede enkeltelevers behov for en best mulig tilrettelegging av skoletilbudet.

Foreldrekontaktutvalget — FAU
Klassekontaktene arbeider for å fremme samarbeidet mellom hjem og skole, og kan ellers ta opp saker som skal behandles i styret. KKUmedlemmene velger et arbeidsutvalg som får tilsendt saksliste for alle styremøtene. FAU arbeider for å skape et godt skolemiljø.

Elevrådet
Elevrådet består av representanter fra de forskjellige grupper og klasser.
De velges hvert år om høsten. Pedagogisk personalmøte velger hvert år en
elevrådskontakt som har til oppgave å hjelpe elevrådet i dets arbeid, gi
medlemmene innføring i saksbehandling, møteteknikk og føring av møtebok. Elevrådskontakten er sosiallærer Jan Otto Jahnsen.

Klassekontakter 2018-2019
Nærmiljøskolen
1N
vara
2N
vara
3N
vara
4Na
vara
4Nb
vara
5N
vara
6N
vara
7N
vara

Judith Simonsen
Lisa Fosseli Bjorvand
Iqbal Walayat
Linda Esperass
Anne Katrine Stave
Stamenka Petkova Vinje
Synne Vold Tambs-Lyche
Anette Marussen
Christine Linnea Smørvik
Judith Simonsen
Line Bø- Throne
Åse Marie Gautestad
Ida McFadzean
Katarzyna Sacharuk
Lasse Rugland
Lil Cathrine Aabel Snaprud

B-trinnet
Camilla Stokkeland Salazar
B1,
B2,
B3
vara Liv Mari Berg Iversen
Anne Vallebrokk
B4,
B5,
B6
vara Robert van Dijk
Thoma Leggett
B7,
B8,
B9
vara Siri Wrånes Visser
U-trinnet
U1
Linn Christine Finstad
U5
Rannveig J. Lyngroth
U6

97627438
95234325
40473584
93864426
95908993
98664426
47851109
47707513
46936664
97627438
46216366
91175809
48011926
45889203
45380940
46924474
94000011

95111542
92880752

92867850
46952415

95848373

48424982
92448457

Ferier og fridager 2018/2019
20. august
1.- 5. oktober
20. oktober
21. desember
3. januar
18.– 22. februar
15. april– 23. april
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
21. juni

første skoledag etter ferien
høstferie (uke40)
planleggingsdag
siste skoledag før jul
første skoledag etter nytt år
vinterferie (uke 8)
påskeferie
offentlig høytidsdag
grunnlovsdag
Kristi himmelfartsdag????
2. pinsedag
siste skoledag før sommerferie

Uteie av skolen
Vi leier ut deler av skolen til forskjellige arrangementer. Her er en liste over
rommene som kan leies. Prisene er pr. time. Det er et depositum på kr.
1000.- for lån av nøkler og adgangskort.
SFO-base nærmiljøskolen
Personalrom m/tekjøkken
Skolekjøkken
Musikkrom
Klasserom
Gymsal

kr. 150.kr. 250.kr. 250.kr. 150.kr. 150.kr. 200.-

Samarbeid skole - hjem
Et godt samarbeid mellom skole og hjem danner det beste grunnlag for
gode løsninger til elevens beste. På Krossen skole ønsker vi å legge til
rette for et godt samarbeid med dere foresatte. Ansvaret for at samarbeidet
blir godt, ligger i det daglige hos skolens rektor, men hver enkelt av samarbeidspartnerne må bidra til samarbeidet.
Vi vil understreke de foresattes rett til å komme på skolen, treffe kontaktlærerne og snakke om sine barn. De foresatte oppfordres også til å ta kontakt
med skolen dersom man har informasjon skolen burde kjenne til.

Skolens miljøregler
På Krossen skole skal
alle elever ha rett til et rolig og stimulerende miljø.
alle elever ha rett til å kjenne seg trygge.
alle elever ha rett til å bli møtt med hensyn og respekt.
alle elever ha mulighet til å trives og utvikle godt vennskap.
henvende seg høflig til medelever og voksne
bry seg om skolen vår, lokaler, materiell og skolegård
holde det rent og pent rundt seg
lære å ha egne meninger uten å slåss eller bruke stygge ord
komme forberedt og uthvilt på skolen, ha med seg bøker og annet materiell som kreves til aktivitetene
gjøre avtalt arbeid på skole og hjemme
vise hensyn inne og ikke å forstyrre undervisning eller andres
aktiviteter
erstatte gjenstander som med vilje eller uforsiktighet er skadet
eller ødelagt
For å hindre ulykker er det ikke tillatt å
forlate skolen uten lov
ta med gjenstander som kan skade deg selv eller andre
På Krossen skole skal vi unngå
godterier, tyggegummi, tobakk og rusmidler

