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Velkommen til Gausel skole 

Personalet ved Gausel skole ser fram til å få deg som student på vår skole! 

Etter å ha blitt diskutert i de ulike organene som driftsstyre, medbestemmelse og i 

personalgruppen, ble Gausel skole en praksisskole i 2015. Gleden er derfor stor når UiS 

har valgt ut vår skole til en av sine samarbeidspartnere. Dette betyr at ved Gausel skole 

er det ikke bare praksislæreren din som har et ansvar for at du skal finne deg til rette, 

trives og lære. Det har alle vi som har vårt daglige virke her på skolen. I tillegg til at du 

selvsagt har et ansvar selv også for at praksistiden din ved Gausel skole skal bli bra. 

Vi ønsker å være en praksisskole fordi vi vil bidra til at vi også i framtiden får dyktige 

lærere som kan undervise kommende generasjoner. Vi ønsker at du skal bli like glad i 

yrket du har valgt som vi er, og at du skal se verdien av å jobbe med barn og unge og 

hjelpe dem i deres utvikling både faglig og sosialt. Læreryrket er et fantastisk yrke med 

store og varierte arbeidsoppgaver. Aldri en kjedelig dag på jobben! 

Gausel skoles visjon er «Sammen tar vi tak». Dette understreker nettopp at alle i 

skolesamfunnet - personalet, elevene, foreldrene og du som student - må jobbe sammen 

mot samme mål for at Gausel skole skal være en god skole for elevene å være og å 

lære. «Tar tak» står for trygghet, arbeidsglede, respekt, tydelighet, anerkjennelse og 

kreativitet» som alle beskriver Gausel skoles bedriftskultur. Personalet ved Gausel skole 

setter store krav til seg selv, og vi etterstreber høy kvalitet på arbeidet vi utfører.  

Målsettingen med denne planen er at den skal være et nyttig verktøy og gi god 

informasjon til deg som student hos oss. Planen skal være et levende dokument, og vi 

må evaluere og endre planen underveis. Vi setter pris på konstruktive innspill til planen 

slik at vi stadig kan jobbe med vår egen utvikling. Så vær vennlig å gi ditt bidrag i så 

måte. 

Planen er blitt til som et samarbeid mellom praksislærerne og administrasjonen, med 

innspill fra UiS. 

Hvis du vil lese mer om oss, finner du mye informasjon her: 

http://www.linksidene.no/gausel 

Vi ønsker, håper og tror du vil få en flott og lærerik praksis hos oss på Gausel skole! 

Vel møtt! 

Gausel skole, 01.09.2022 

Henning Aastvedt 

Rektor 

http://www.linksidene.no/gausel
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Kort om Gausel skole 
Gausel skole er den barneskolen i Stavanger som ligger lengst sør mot nabokommunen 

Sandnes. Skolen ligger i fine omgivelser med nærhet til skog, sjø og idrettsanlegg. 

Skolen ble åpnet i 1980 og var ferdig påbygget og renovert  i januar 2009. I denne 

prosessen ble skolens bygningsmasse doblet. Skolen fremstår i dag som lys og trivelig.  

Gausel skole har cirka 515 elever fordelt på 21 klasser. Klassene på Gausel skole har 

fargenavn. Klassestørrelsen varierer fra 17 - 31 elever. Skolen har cirka 75 ansatte 

fordelt på skole og SFO.  

Gausel skole er en STOLT-skole. STOLT står for særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. 

Skolen har ingen STOLT - avdeling. Elevene som er tilknyttet STOLT har alle tilknytning 

til en klasse.  

Gausel skole er en skole som legger stor vekt på at det skal vises respekt for hverandre 

og verdsette at alle elever er forskjellige. På Gausel skole er det nulltoleranse for 

mobbing. I praksis gjenspeiler dette seg gjennom blant annet faste rutiner i 

skolehverdagen, som ekstra voksendekning ute i oppstart av skoleåret, lekeledere som 

har aktiviteter i et friminutt mandag til torsdag, vakter med gule vester ute i friminutt og 

fastlagte timer på timeplanen hvor hver klasse jobber med det sosiale miljøet i klassen. 

Høsten 2022 ble også en sosiallærer ansatt 50% på skolen for å blant annet jobbe med 

forebyggende arbeid mot mobbing, fremme et godt miljø i de ulike klassene og være en 

støttespiller for lærere i å bygge opp gode sosiale relasjoner mellom elevene.  

Fokusområder 

o Med bakgrunn i Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet har Gausel skole 

sine satsningsområder vært: 

o Læringsstrategier 

o Klasseledelse 

o Formativ vurdering 

 

I tillegg har Gausel skole følgende fokusområder: 

o Læringsmiljø og krenkelser, Trygt og godt skolemiljø 

o Dysleksivennlig skole 
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Funksjoner på Gausel skole 
På skolen kommer dere til møte en del voksne som har ulike funksjoner/stillinger: 

                 

Organisasjonskart, Gausel skole. 

 

Andre funksjoner 

 

SNO-lærer: lærer som har særskilt norskundervisning for enkelte elever med tospråklig 

bakgrunn.  

 

TFO-lærer: lærer som ikke er ansatt på vår skole, men underviser enkelte elever på 

deres morsmål hver uke. 

 

Klasse/foreldrekontakter: i hver klasse velges hvert år to representanter som er 

bindeleddet mellom foreldre og skole. 

 

Helsesykepleier: arbeider mandag-torsdag med helse- og helseforebyggende arbeid. 
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Andre begreper 

 

Lekeleder (LL): Elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, 

gjennom organisert aktivitet i friminuttene (mandager-torsdager 10.55-11.25). Elever 

fra 4.-7. trinn kan søke om å bli lekeledere.  

 

Portefølje: Elevperm der arbeid samles fra 1.-7. klasse. Elevens bevisstgjøring rundt 

egen læring og utvikling står sentralt i porteføljearbeidet.  

 

Uteskole: 1.-4. trinn benytter den flotte naturen rundt skolen og flytter deler av 

skolehverdagen ut i nærmiljøet. Uteskole innebærer regelmessig og målrettet aktivitet 

utenfor klasserommet.  

 

Leksetid: Tid avsatt til lekser med voksne til stede. 5. time mandag. 

 

SFO/FFO: Skolefritidsordning (på skolen) og fotballfritidsordning (FGI/Knudamyrå) er 

begge fritidstilbud til elever etter skoledagen. Kulturkarusellen er et tilbud fra 

Kulturskolen i SFO-tiden.  

 

FAU: Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldrestemmen overfor skolen. De sikrer 

foreldremedvirkning og har medansvar for elevenes læringsmiljø og et godt skole/hjem-

samarbeid.  

  

SU: Samarbeidsutvalg: Disse utvalgene skal bestå av representanter fra foreldrene, 

elevene, undervisningspersonale, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, 

hvor rektor er den ene. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som 

gjelder skolen, men er kun et rådgivende organ, og har ikke beslutningsmyndighet. 

Sosiallærer: Høsten 2022 ble også en sosiallærer ansatt 50% på skolen for å blant 

annet jobbe med forebyggende arbeid mot mobbing, fremme et godt miljø i de ulike 

klassene og være en støttespiller for lærere i å bygge opp gode sosiale relasjoner 

mellom elevene. 

 

Praksisstudiet 

Rammer for praksis 

Arbeidstid  

● Generell tilstedeværelse er mellom kl. 08.00-16.00. 

● Eventuelt fravær meldes til praksislærer mellom 07.30-07.45. 

● Vi sjekker info-tavlen i gangen ved administrasjonen hver morgen. 

● Undervisningsarbeid: 20 timer (à 45 min.) eller 16 timer (à 60 min.) pr. uke. 

● Planlegging, veiledning og vurdering: 10-15 timer pr. uke. Det må påregnes noe 

forberedelsesarbeid utover tilstedeværelsestiden. 

Arbeidsplass 

● Dere vil få tildelt arbeidsplass med mulighet til samarbeid og forberedelse. 

● Dere vil få tilgang til data. 

● Det er snus- og røykeforbud på skolen sitt område.  
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Nøkkelpersoner 
Rolle Trinn Navn Tlf. Epost 

Praksislærer 5. 
Nina Helen Solfjeld Rohde 51 81 43 35   

nina.helen.solfjeld.rohde@ 
stavangerskolen.no 

Praksislærer 1. Tonje Urdal 51 81 43 31  tonje.urdal@ 
stavangerskolen.no 

Praksislærer 6. Christina Røed Horpestad 51 81 43 36  christina.roed. horpestad@ 

stavangerskolen.no 

Praksislærer 
 

1. Erle Espevik 51 81 43 31 erle.espevik@stavangersk
olen.no  

Praksislærer 2. Ann Kristin Berge 51 81 43 32 
 

Rektor  Henning Aastvedt 51 81 43 22 
 

henning.aastevdt@stavang
erskolen.no 

Avdelingsleder 
Praksisteam- 
koordinator 

 Henning Aastvedt 51 81 43 22 
 

henning.aastevdt@stavang
erskolen.no 

Avdelingsleder 1-2 
trinn 

Jostein Brimsø Fundingsland 51 81 43 24 jostein.brimso.fundingsland@s
tavanger.kommune.no 

Avdelingsleder 
 

3.-4. 
trinn 

Jan Egil Tjønn 51 81 43 23 jan.egil.tjonn@ 
stavanger.kommune.no  

Avdelingsleder 
 

5.-7. 
trinn 

Bruse Espedal 51 81 43 48 bruse.espedal@ 
stavanger.kommune.no  

Avdelingsleder 
HMS-koordinator 

SFO Veronica Rye 51 81 43 25 Veronica.rye@stavanger.k
ommune.no  

Skolekonsulenter  Grete Løhre 

 

Mona Nordstrand 

51 81 43 20 

 

51 81 43 20 

grete.lohre@ 
stavanger.kommune.no   
 
mona.nordstrand@stavang
er.kommune.no   

 

 

 

 

 

Slik vil vi ha det på Gausel skole 

● Vi «framsnakker» skolen, elever, kollegaer og ledelse. 

● Vi kler oss anstendig. Vi tar hensyn til at elevene er fra ulike kulturer og 

religioner.  

● Vi har taushetsplikt og snakker ikke om elever på andre arenaer enn på 

arbeidsrom. Vi omtaler kun elever med de som har behov for informasjonen.  

● De som skal ha undervisning går til klasserommet umiddelbart når det ringer inn. 

● Du forlater ikke skolen sitt område i arbeidstida uten avtale med praksislærer.  

● Mat/drikke nytes på personal-/arbeidsrom eller med elevene i deres spisetid.  

mailto:nina.helen.rohde@stavangerskolen.no
mailto:nina.helen.rohde@stavangerskolen.no
mailto:tonje.urdal@stavanger.kommune.no
mailto:tonje.urdal@stavanger.kommune.no
mailto:christina.roed.horpestad@stavangerskolen.no
mailto:christina.roed.horpestad@stavangerskolen.no
mailto:erle.espevik@stavangerskolen.no
mailto:erle.espevik@stavangerskolen.no
mailto:ann.kristin.berge@stavangerskolen.no
mailto:ann.kristin.berge@stavangerskolen.no
mailto:henning.aastevdt@stavangerskolen.no
mailto:henning.aastevdt@stavangerskolen.no
mailto:henning.aastevdt@stavangerskolen.no
mailto:henning.aastevdt@stavangerskolen.no
mailto:jostein.brimso.fundingsland@stavanger.kommune.no
mailto:jostein.brimso.fundingsland@stavanger.kommune.no
mailto:jan.egil.tjonn@stavanger.kommune.no
mailto:jan.egil.tjonn@stavanger.kommune.no
mailto:bruse.espedal@stavanger.kommune.no
mailto:bruse.espedal@stavanger.kommune.no
mailto:Veronica.rye@stavanger.kommune.no
mailto:Veronica.rye@stavanger.kommune.no
mailto:%20Grete%20Løhre%20%3Cgrete.lohre@stavanger.kommune.no%3E
mailto:grete.lohre@stavanger.kommune.no
mailto:grete.lohre@stavanger.kommune.no
mailto:mona.nordstrand@stavanger.kommune.no
mailto:mona.nordstrand@stavanger.kommune.no
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● Alle må ha med nødvendig utstyr/klær/sko (til utedag, friminutt, svømming o.l.)  

● Mobiltelefoner skal være på lydløs gjennom hele arbeidsdagen og kun benyttes 

dersom det er fornuftig i jobbsammenheng.   

● Alle rydder etter seg.  

● Reglene som er laget for skolen, gjelder for alle i skolemiljøet. 

 

Læringsutbytte i praksisstudiet 

 

Vi som praksisskole ønsker sammen med UIS og deg som student å utvikle dine 

kunnskaper, ferdigheter og din kompetanse om lærerrollen og gi deg erfaringer som gir 

deg lyst til å gå videre i studiet og gå løs på den fantastiske jobben det er å motivere og 

skape lærelyst hos elevene.  

Innhold 
 

I syklus 1 (1.-3. studieår) omfatter det: 

● Utvikling av egen læreridentitet og relasjonskompetanse 

● Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom 

● Klasseledelse 

● Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning 

● Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering 

● Skolen som organisasjon og samarbeid med andre institusjoner 

I syklus 2 (4. og 5. studieår) omfatter det: 

● Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold 

● Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen 

● Utvikling av endringskompetanse 

Tverrgående tema 

De tverrgående temaene; begynneropplæring, vurdering for læring/tilpasset opplæring 

og grunnleggende ferdigheter vil prege hele praksisstudiet ditt. For å sikre at disse blir 

synliggjort i læringsarbeidet skal vi sammen jobbe for å få disse inn i de gruppebaserte 

planene. Se vedlegg 1.  

 

 
Variert praksis 

På Gausel skole ønsker vi at studenter og skole skal jobbe sammen for å få til en variert 

praksis. Du får observere lærere i arbeid og får kjennskap til ulike sider ved lærerjobben 

både i undervisningstid og fellestid, avhengig av hvor du er i utdanningsløpet. Ut fra ditt 

ståsted vil du sammen med praksislærer og de andre studentene, kunne få prøve deg ut 

slik at du får en progresjon i læringsarbeidet. Du og praksislærer vil bli enige om hva du 

trenger for å få kunnskap til å utvikle dine ferdigheter, din kompetanse, og din egen 

læreridentitet. 

 

Du får:  

● observere en lærers arbeidsdag; samhandling med elever, kollegaer og for- og 

etterarbeid. 
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● bruke den didaktiske relasjonsmodellen til å planlegge, gjennomføre og evaluere 

egne undervisningsøkter. 

● sammen med elevene prøve ut ulike arbeidsmetoder som parsamtaler, 

gruppearbeid, stasjonsundervisning, uteskole, portefølje og drama. 

● prøve ut ulikt konkretiseringsmateriell og digitale læremidler. 

● være med på retting, underveisvurdering og gi framover-meldinger. 

● være en del av kollegiet og delta på fellesmøter, trinnmøter og planleggingsarbeid 

og gå vakt i friminutt. 

● delta på utviklingssamtaler og/eller foreldremøte. Hovedsakelig i 3. og 4. år delta 

på møter med andre etater som PPT og barnevern.  

● være kontaktlærer for ei mindre gruppe elever og følge de sosialt og faglig. 

Veiledet praksis  
Ved Gausel skole skal du sammen med medstudenter og praksislærer utarbeide en 

praksisplan for gruppa. Her skal dere sammen redegjøre for innholdet i praksisperioden. 

Du skal sammen med praksislærer forberede undervisning og få veiledning. I forkant av 

undervisningsøkter skal du få veiledning på de planene du/dere har utarbeidet. I 

etterkant av undervisningen skal du sammen med gruppa og praksislærer få mulighet til 

å reflektere over samhandlingen med elevene. Her vil vi også kunne diskutere timen og 

begrunne valg ut fra teori. Se vedlegg 1. 

Vurdert praksis  
På Gausel skole vil du få tilbakemeldinger underveis om hva du kan og hva du må jobbe 

mer med.  Dette vil ligge som en del av veiledningsøktene i gruppa, og har som mål at 

du eller andre medstudenter skal kunne bruke tilbakemeldingene til å gjøre justeringer i 

planleggingen av neste undervisningsøkt.  

I hver praksisperiode vil hver student få en individuell veiledning hvor vi sammen ser på 

hvilke mål du (og dine medstudenter) skal jobbe mot. Dersom det er noen av målene du 

ikke vil nå i praksisperioden vil praksislærer i god tid samtale med deg og sammen vil vi 

lage en ny plan for å nå målene. Halvveis i praksisperioden vil du og/eller gruppa få en 

midtveisvurdering med framover-melding.  Til slutt i perioden får du en summativ 

vurdering av praksis (bestått, ikke bestått) og en formativ vurdering som kan hjelpe deg 

videre. Se vedlegg 1. 

 

 
Sjekkliste for studenter ved Gausel skole 
 

 

Informasjon om/fått utlevert Av hvem Nye studenter 

Bli kjent samtale, taushetsplikt, omvisning i 
administrasjon, visjon, praksisskoleplan. 

Rektor   

Utlevering av nøkler og kopikort Grete Løhre 
Mona Nordstrand 

  

Utlevering av Chromebook, datatilgang. Avdelingsleder   
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Omvisning på skolen, arbeidsrom, materiell, smart 

board, brannrutiner, bruk av elev-/lærermaskiner og 
printere, gjennomgang av kopimaskin. 

Praksislærer   

 
 
 

Parkering 

 

Det er for få parkeringsplasser på Gausel skole. Derfor er det fint at du som student 

parkerer på Knudamyrå idrettsanlegg (Ulsbergbakken 61, 4034 Stavanger). Det er 

nærmeste nabo til skolen (ca. 2 minutter) å gå, og elevene våre bruker området i 

friminuttene. Idrettsanlegget er vanligvis ikke i bruk før på ettermiddagen, og skolen får 

derfor lov til å benytte parkeringsplassene der. 

 

  
                     Merket vei viser kjøreveien fra Gausel skole til parkeringsplassen ved Knudamyrå. 
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Vedlegg 1 
 

 

Progresjonsplan for praksis ved Gausel skole 

 

Utgangspunkt til diskusjon for å ivareta studentenes utdanningsløp, 
kunnskaper, ferdigheter, kompetanse og tverrgående perspektiv. 

GLU 1.-7. og 5.-10.   

Syklus 1 Syklus 2   

1. 2. 3. 4. 5.  

Tverrgående Diskusjon om: Av hvem   

Begynneropplæring Praksislærer             

Grunnleggende ferdigheter Praksislærer           

Vudering -formativ og summativ Praksislærer           

Tilpasset opplæring Praksislærer           

Kunnskap Diskusjon/veiledning for å få kunnskap om: 

  
  

Lærerens oppgaver og roller i skolen. Praksislærer             

Kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og 
relasjonsarbeid. 

Praksislærer           

Læreprosesser, tilrettelegging, arbeidsmåter og 
vurderingsformer som fremmer gode, inkluderende 
læringsmiljø. 

Praksislærer           

Elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt 
for tilpasset opplæring. 

Praksislærer           

Kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold. Praksislærer           
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Basisfag, planer (avhengig av hvilket fag studenten har) Praksislærer 
Faglærer 

          

Spesialundervisning, PPT, IOP, SNO Fagleder spes. 
ped. 

          

Lesevansker, matematikkvansker Lese- og 
regneveil. 

          

Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø, 
elevundersøkelser i forhold til mobbing. 

Praksislærer           

Trivselsprogram TL-leder           

Kvalitetssystem som verktøy for skoleutvikling (rapport: 
God bedre best), foreldre- og elevundersøkelser, nasj. 
prøver 

Praksislærer           

Gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige 
opplæringsløpet med vekt på overgangene 
(barnehage – barneskole – ungdomsskole – vgs.) 

Rektor           

Skolen som organisasjon, forskning og utviklingsarbeid i 
skolen. 

Rektor 
Tillitsvalgt 

          

*SFO-organisering, målsetning og samarbeid SFO-skole SFO-leder     *     

Har inngående kunnskap om barns utvikling, læring og 
danning ulike sosiale, flerkulturelle kontekster og om 
hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse 
opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov. 

 Praksislærer           

Har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid 
i praksisskolen. 

 Praksislærer           

Ferdigheter Diskusjon/veiledning for å kunne gjøre: 
  

  

Nasjonale og lokale planer som utgangspunkt for å 
planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. 

Praksislærer             

Utvikling av grunnleggende ferdigheter Praksislærer           

*Begynneropplæringen. Praksislærer 
Lærer 1. tr. 

*         

Kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i 
ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen. 

Praksislærer           

Kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av 
profesjonsetiske perspektiv. 

Praksislærer           
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Være en tydelig klasseleder, lede og gjennomføre 
undervisning i et flerkulturelt fellesskap, differensiere og 
tilpasse læringsarbeidet ut fra elevvariasjon og 
gruppestørrelse, tolke situasjoner og handle adekvat i 
ulike sammenhenger. 

 Praksislærer           

Variert undervisning med tydelige mål og kriterier, lede 
og observere/vurdere læringsarbeid. 

Praksislærer           

Velge og ta i bruk kartleggingsverktøy, vurdere resultat 
og tilrettelegge undervisningen. 

Praksislærer           

Samhandle med elever, foresatte, kolleger og andre 
interne/eksterne aktører. 

Praksislærer           

Planlegge og vurdere foreldremøter eller 
utviklingssamtaler 

Praksislærer           

Identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing, 
trakassering og bidra til positiv utvikling av læringsmiljø. 

Praksislærer           

Fremme digital kompetanse Praksislærer           

Kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, 
kreative, trygge og helsefremmende opplæringsmiljøer 
der opplæringen tilpasses elevenes behov. 

Praksislærer           

Kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, 
selvstendige og avgrensede forskningsprosjekt i tråd 
med forskningsetiske normer 

Praksislærer           

Kompetanse Diskusjon/veiledning for refleksjon: 
  

  

Kan anvende sine kunnskaper til å gjennomføre 
lærerfaglige oppgaver for alle elever 

Praksislærer             

Innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter 
og kompetanser 

Praksislærer           

Kommunikasjon- og relasjonskompetanse. Praksislærer           

Håndterer ulike typer tilbakemeldinger fra praksisskolen. Praksislærer           

Utvikle egen læreridentitet, vurdere egen kompetanse og 
læringsbehov. 

Praksislærer           
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Kan vurdere egen og andres praksis med grunnlag i teori 
og forskning 

Praksislærer           

Vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet Praksislærer           

Endrings- og utviklingskompetanse – faglig og 
pedagogisk nytenkning i skolen 

Praksislærer           

Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å 
involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte. 

Praksislærer           

Kan bidra aktivt til endringsprosesser og ta ansvar for 
samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen 
og involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i 
opplæringen. 

Praksislærer           

Kan kritisk vurdere egen og andres praksis med 
referanse til teori og forskning. 

Praksislærer           

Kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved 
skolens arbeid, stimulere til demokratisk deltakelse og 
bærekraftig utvikling. 

Praksislærer 
Rektor 

          

 
*Gjelder kun GLU 1.-7. 

 
 
 

 
 
 
 


