
SKOLEHELSETJENESTEN

Helsesykepleier ved Lunde skole:

Karin Kristiansson og Janne Ravndal

Trefftid: 

Mandager kl 08.30-13.30, Karin

Tirsdager kl 08.30-13.30, Karin

Fredager i partallsuker kl 08.30-13.30, Karin og 
Janne

Time med skolelege avtales med helsesykepleier.



Velkommen å ta kontakt med oss 
på;

▪ Telefon: 

- Hundvåg Helsestasjon 5150 8150

- Janne 5150 8129

- Karin 5150 8148

▪ E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger I 
e-post)

- janne.ravndal@stavanger.kommune.no

- karin.kristiansson@stavanger.kommune.no

▪ Skolehelsetjenesten er tverrfaglig
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Helse og utvikling

▪ Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en 
best mulig helse hos elevene. 

▪ Vi tilbyr samtaler, oppfølging og undervisning 
i klasser og grupper.
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Kontakt:

▪ Elevene kan komme innom eller 
foreldre/foresatte kan ringe og gjøre en 
avtale. 

▪ Helsesykepleier på barneskolen kan ha gjort 
avtale med elev/foreldre/foresatte om at 
helsesykepleier på ungdomsskolen skal ta 
kontakt med eleven.
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Hovedoppgaver

8. trinn:

▪ Foreldre/foresatte og eleven fyller ut skjema «Helseopplysninger fra hjemmet»

▪ Helsesykepleier har klasseundervisning om temaer knyttet til helse og trivsel

▪ Elevene får tilbud om en helsesamtale og om måling av høyde og vekt 

9. trinn:

▪ Undervisning i seksuell helse

10. trinn:

▪ Tilbud om 1 kombinasjonsvaksine Boostrix Polio (mot difteri, stivkrampe, 

kikhoste og polio)Informasjon om helsetjeneste i videregående skole

▪ Utdeling av vaksinasjonskort
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Vi jobber sammen

▪ Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, 
miljøterapeut, PPT, fastleger, barnevern, uteseksjonen, 
fysio- og ergoterapitjenesten og andre aktuelle instanser.

▪ Skolehelsetjenesten har et utvidet tilbud gjennom 
Helsestasjonens familiesenter, der jobber flere fagpersoner 
sammen. Familiesenteret tilbyr også ulike kurs til foreldre og 
ungdom.

▪ Se www.stavanger.kommune.no for mer informasjon eller se 
etter Skolehelsetjeneste på skolen sin hjemmeside.

Skolehelsetjenesten6

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skolehelsetjeneste/


Innsynsrett

▪ Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn 

i samtlige opplysninger som omhandler barnet. 

▪ Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal 

opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med 

foreldreansvaret når barnet av grunner som bør 

respekteres, ikke ønsker dette. 

▪ Informasjon som er nødvendig for å oppfylle 

foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre 

med foreldreansvaret når barnet er under 18 år 

(jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.).
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Foreldrerollen

▪ Ungdommen trenger følelsesmessig 
støtte- ikke gi slipp for tidlig

▪ Tid sammen med venner beskytter mot 
psykiske plager

▪ Hjelp ungdommen med å ta ansvar for 
gode rutiner

▪ Viktig med naturlige treffpunkt i 
familien- ikke la ungdommen melde 
seg ut av familien


