
 

 

  

 

 

Vi er der for deg 
Vi skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens 

personale.        

 

Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å 

klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn får 

hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn og familier i 

sårbare faser i livet.  

 

Vi tilbyr helsesamtaler, råd og veiledning og hjemmebesøk. Jo tidligere 

vi blir kjent med det som er vanskelig for barnet, jo lettere kan vi hjelpe.  

 

 

 
 

Du kan snakke om hva du vil 

 

 
   

 

Vi samarbeider med andre 
Vi deltar i skolens ressursteam og på andre tverrfaglige møter på 

skolen. Vi kan hjelpe dere med å komme i kontakt med andre 

tjenester om nødvendig. 

 

Vi har taushetsplikt 
Får vi informasjon om forhold som kan være til skade for barnet må 

vi allikevel bringe dette videre. Dette blir som regel gjort med 

barnets eller foreldre/foresattes samtykke. Helsesykepleier deltar i 

skolens samarbeidsteam, men gir ikke opplysninger om elever til 

skolen uten samtykke fra elev/foreldre 

Faste oppgaver til skolehelsetjenesten 
1. trinn Bli kjent med klassen/presentasjon.  

  Undervisning i klasse forebygge vold og overgrep 

  Skolestartundersøkelse  

• Klasseundervisning forebygge vold og seksuelle overgrep  

• samtale med helsesøster og lege 

• hørsel, høyde og vekt måles 

2. trinn  Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 

3. trinn  Delta på foreldremøte med informasjon 

  Helseopplysning i gruppe/klasse. Tema: Gode og  

  vonde hemmeligheter. Styrke barn til å si ifra om krangel,  

  vold og seksuelle overgrep 

  Høyde og vekt måles. Syn tas ved behov. 

4.trinn  Samtalegrupper for barn med 2 adresser 

6. trinn  Helseopplysning i grupper om pubertet; kropp, tanker, 

              følelser og grenser 

              Vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma 

7. trinn  Vaksine mot HPV til både jenter og gutter 

8. trinn  Undervisning: helse & trivsel, helsesamtale inkl. vekt/høyde  

9. trinn  Seksualundervisning i samarb. med Ullandhaug skole  

10.trinn  Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 



Skolehelsetjenesten ved  

                                 skole 

 

 

 

 

Skolehelsetjenesten ved Auglend skole 
 

Helsesykepleiere: Birgit A. Stokka og Bente K. Hamre 

Birgit: (Kontor i underetg.v/melke-utlevering i administrasjonsbygget) 

Mandag, torsdag og fredag kl. 8.30-14.30  

Tirsdag tilgjengelig per e-post og tlf. kl. 8.30-13.00  

Telefon: 51 50 70 17  

E-post (kun for å gjøre avtaler, unngå sensitive opplysninger): 

birgit.alice.stokka@stavanger.kommune.no 

 

Bente: (Kontor i yttergang i administrasjonsbygget) 

Torsdag og fredag kl.08.30-14.30 

Telefon: 51508269 

E-post (kun for å gjøre avtaler, unngå sensitive opplysninger): 

Bente.karlson@stavanger.kommune.no 

 

Les mer om: 

• Skolehelsetjenesten på skolens hjemmeside.  

• Barnevaksinasjonsprogrammet på www.fhi.no/om-bvp 

Stavanger kommunes hjemmeside, www.stavanger.kommune.no, har 

informasjon om Helsestasjonens familiesenter (foreldreveiledning), 

Sorggrupper for barn, Barn som pårørende grupper og Livsstilskolen.  

Skriv hva du søker etter rett inn i hovedsøkefeltet. 

 
 

Noe du lurer på? Ta kontakt! 

 

 

Skolehelsetjenesten  
1. til 10. trinn 

 Barnas egen helsetjeneste 

Utgave juli 2019 
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