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Innledning
Velkommen til Sørbø skole. Denne planen er en oversikt for deg som skal ha faget praksis
på Sørbø. Den inneholder noe informasjon til deg samt lenker til andre dokumenter på
hjemmesiden som du kanskje vil ha nytte av.
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Velkomstord fra rektor

"Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi
ønsker å være med på veien din mot en av
verdens mest spennende og utfordrende
jobber. Du vil få prøve ut læreryrket og fylle
opp din pedagogiske og didaktiske
verktøykasse. Det er vårt håp at du vil teste
forholdet mellom teori og praksis og finne
sammenhenger.

Sammen med deg vil vi skape en trygg
praksisperiode som tar hensyn til at vi er ulike,
og vi vil tilrettelegge for progresjon for den
enkelte. Praksisperiodene er et samarbeid
mellom Sørbø skole, UIS og deg som
praksisstudent i gruppa di.

Du vil få en variert praksis der du får jobbe
med ulike trinn og fag og på ulike måter.  Det
er praksislærerne som vil veilede deg og
praksisgruppa di.  Du vil også få mulighet til
prøve deg alene i klasser om du ønsker det.
Du vil bli vurdert gjennom praksisperioden,

både med tilbakemeldinger og framovermeldinger, formelt og uformelt, noe skriftlig, men
mest i muntlig samtaler og refleksjoner.

Når du kommer til Sørbø, vil du bli en integrert del av staben vår. Du er en av oss. Voksne
forbilder for elevene og gode kollegaer for hverandre. Du blir med og fremmer skolens visjon
og verdier og bidrar til at skolen blir så god som den kan være.

Skolen sitt verdigrunnlag er RAUS, STOLT og MÅLRETTET. Verdigrunnlaget er selve
grunnmuren til skolen.  Sammen med visjonen “BEST SAMMEN” preger dette livet på Sørbø
skole.

Et viktig motiv for å være praksisskole, er at du er en kjemperessurs for skolen. Du kan mye
av det nye og kan være et kritisk blikk på oss og hjelpe oss til å bli en enda bedre skole.

Velkommen til et lærerikt og hyggelig møte hos oss. Håper du får et minnerikt utbytte av
faget praksis.

Med vennlig hilsen Elisabeth Aksnes -rektor-"
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Noen ord om oss
…finner du her

Visjon og verdier
…kan det være lurt å lese mer grundig om her. Du finner da hvem vi er og hva vi vil. Det kan
være at “Best sammen” er et nøkkelord, ja.

Sakset fra utviklingsplanen
Sørbø skole er en 3 parallells 1-7 skole med 520 elever.

10% av elevmassen har flerspråklig bakgrunn. Skolen har en stor SFO-avdeling med ca 220
barn fra 1. - 4. trinn.

Det er ca. 75 ansatte på skolen. Disse representerer ulike yrkesgrupper som er helt
nødvendige for at skolen skal fungerer til beste for elevenes læring.

Skolen er praksisskole for UiS. Vi tar hvert år imot flere praksispartier som får bruke elevene
våre til å trene seg på å bli gode lærere. Dette skjer under god veiledning av praksislærerne
våre.

Videre har skolen et DEKOM-samarbeid med UiS der målet er at elevene på Sørbø skole
skal bli eksperter på området rundt Stokkelandsvannet.

Ledelsen på skolen består av rektor, tre avdelingsledere og administrasjonskonsulent.
Den ene avdelingslederen er SFO-leder.
Skolen har 3 lagledere som leder hvert sitt lag. Alle laglederne er med i skolen sin
pedagogiske utviklingsgruppe (PUG).
Hvert trinn har i tillegg en trinnleder.

Alle klassene har egne “Best sammen” -timer,
og det samme har lærerne. På denne måten
blir skolens visjon levende. I “Best sammen”
-timene arbeider klassene med sosial
kompetanse.

Skolen har laget en egen strategiplan, “Sånn
koga me”. Den planen er skolen sin håndbok
og beskriver utfyllende strategier, regler og
rutiner.
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Nøkkelpersoner i personalet
● Rektor: , elisabeth.aksnes@sandnes.kommune.no, 48150159Elisabeth Aksnes
● Avdelingsleder 1.-2. og 7.trinn: ,Arild Tengesdal

arild.tengesdal@sandnes.kommune.no, 95281505
● Avdelingsleder 3.-6.trinn, praksisskoleleder, ,Bernt Erikstad

bernt.erikstad@sandnes.kommune.no, 99227748
● Praksislærer:  Tone Lise Hamre Tveiterå, tone.lise.hamre@sandnes.kommune.no,

92656031
● Praksislærer: Hanne Tjelta Auestad, hanne.tjelta.auestad@sandnes.kommune.no,

92821432
● Praksislærer: Maren Sande Ellingsen,

maren.sande.ellingsen@sandnes.kommune.no, 92093141
● Praksislærer: Ragnhild Sæter Karlsen,

ragnhild.sater.karlsen@sandnes.kommune.no, 99420470

Timeplaner
…finnes her

Forventninger

Noen forventninger som er greie å vite og forholde seg til.

Du som student, er ikke bare på skolen i egenskap av deg
selv, men du representerer skolen og lærerstanden overfor
elever og foresatte. Dette betyr at du både skal være voksen
og hevde de verdiene læreplaner og lovverk står for. I tillegg
blir du satt i en arbeidstakers posisjon. Med rettigheter og
plikter som følger med. Dette høres kanskje dramatisk ut.
Så la oss koke det ned til noen verdier som vi vil ha på
Sørbø. En del av Sørbø-koden.

- Dersom du blir syk, må du gi beskjed på
direktenummeret til praksislærer. Ring skolen før kl.
0800. Alt fravær må du regne med at du må ta igjen.

- Arbeidstiden din er mellom 0800 og 1600. Ikke legg
andre avtaler i denne perioden. Du må også påregne
å være med på foreldremøter på kvelden. Dette
avspaseres i tilfelle etter avtale med praksislærer.

- Vi forlater ikke skolens område i arbeidstiden. I
skolen er vi på jobb også i pauser. Vakt er en del av
arbeidsdagen.

- Det er røyk- og snusforbud på skolens område.

5

mailto:0121297@sandnesskolen.no
mailto:arild.tengesdal@sandnes.kommune.no
mailto:bernt.erikstad@sandnes.kommune.no
mailto:elisabeth.aksnes@sandnes.kommune.no
mailto:arild.tengesdal@sandnes.kommune.no
mailto:bernt.erikstad@sandnes.kommune.no
mailto:tone.lise.hamre@sandnes.kommune.no
mailto:hanne.tjelta.auestad@sandnes.kommune.no
mailto:maren.sande.ellingsen@sandnes.kommune.no
mailto:ragnhild.sater.karlsen@sandnes.kommune.no
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/50-sorbo-Elevenes-arbeidstid-fra-2021-2022-85601569-2e76.pdf


- Vi er ikke påvirket av alkohol eller andre rusmidler på jobb.

- Vi kler oss sømmelig, dvs. i samsvar med god skikk i skolen. Unngå klær som
omhandler politikk, klar symbolikk eller områder som for noen kan virke støtende.

- Vi rydder etter oss.

- Velkommen til pauserommet til mental avkobling. Kaffe i trakteren, bare å forsyne
seg. Vi har ingen faste plasser. Sett deg ned og drøs.

- Tenk på hvor og hvordan du omtaler elever, foresatte, medarbeidere og andre. Vi har
taushetsplikt, og skriver under på et skjema som ligger på kontoret.

- "Det er lov å bruga ved".

Her kan du lese mer om kommunens ordensreglement.

Sandnesskolen

Kommunen har egen hjemmeside under domenet http://www.sandnes.kommune.no. På
hjemmesiden finner du blant annet informasjon til nyinnflyttere som omhandler tjenestetilbud
og nyttig informasjon om kommunens organisering.

Skolene er underlagt en skolesjef som så er underlagt kommunaldirektør som igjen er
underlagt rådmannen. Skolesjefen har en egen stab som både inngår i styring og som støtte

i saksbehandlingen. Og til
støtte og hjelp for skolene.
Sørbø er en del av
Sandnesskolen. Du kan lese
mer om Sandnesskolen her.

Skolene er ikke en øy for seg
selv, men har mange broer til
støttefunksjoner. Blant annet til
ppt, barnevern,
helsesykepleier-tjenesten, it og
drift.

Vi låner Sørbøhallen til fysisk
aktivitet og kroppsøving.
Svømmeundervisningen
foregår i svømmehallen på
Giske, Austrått eller Riska
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Ørlite om skole-hjem-samarbeid

Formålsparagrafens første punkt sier at: ”Opplæringa i skole [..] skal, i samarbeid og
forståing med heimen, opne dører…”

De foresatte er vår viktigste ressurs. De er eksperter på sine barn. Det er derfor viktig at
skolen og hjemmene samarbeider godt om ungenes opplæring og at det er god dialog
begge veier.

Overfor de foresatte ønsker vi å være tilgjengelige og sørge for god kommunikasjon med
hjemmet. Telefon, epost og kommunikasjon gjennom ukeplaner og appen transponder.
Denne vil kanskje praksislærer si mer om.

I tillegg har vi utviklingssamtaler og foreldremøter. Vi har normalt 2 foreldremøter og har
minst 2 utviklingssamtaler i året. Det er viktig for oss at disse møtene blir konstruktive for alle
partene, skole, foresatte og elev.

Første dag på skolen
Du vil i forkant av praksisoppholdet ha et møte med praksislærer på uis. Dere avtaler der når
og hvor dere skal møte når du kommer til skolen. Dersom intet annet er avtalt, møter du
oppe på personalrommet. Inn hovedinngangen, opp trappen og inn til venstre. Det første
som skjer, er at ledelsen på skolen og studentene har et møte der vi lager et bakteppe av
hva Sørbø skole er, hva vi vil og snakkes om forventninger og rent praktiske saker.

Det mest spennende er at vi snakker om hva den gode læreren er. Og hva vi søker etter når
vi lyser ut stillinger hos oss. Hva som ligger i begrepet personlig egnethet.

Slik kan en utlysning se ut:
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Etter møtet deler vi ut nøkler og signerer på taushetsplikt. Deretter går vi til klasserom og
grupperom der praksislærerne overtar.

Veiledet, variert og vurdert

Her finner du noen tanker om hva vi mener med variert, veiledet og vurdert praksis på Sørbø
skole

Variert praksis
Det at du får jobbe variert i praksis, vil forhåpentligvis føre til at du får oppleve mange sider
av skolehverdagen. Både at du får erfaring i hva læreryrket innebærer av ulike oppgaver og
får se hvordan skolelivet henger sammen. Vi har jo best sammen som visjon. Det vil blant
annet si at hver enkelt av oss er viktig og avgjørende for om skolen klarer å gjøre det vi vil at
den skal.
Du får bli mer kjent med deg selv og hvilke teknikker som fungerer best for deg i
klasserommet. Det er viktig at du opplever progresjon der du får utvikle deg selv i klasserom
og kollegiet og får kjenne at dette er et arbeidsliv du ønsker å leve. Og samtidig får kjenne at
du lever og lærer her og nå. Ut fra dine forutsetninger og muligheter. At det er god
sammenheng mellom de kravene du opplever og de mulighetene du har for å lykkes.
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Du vil samarbeide med medstudentene dine og oss som er her til daglig. Oppgavene vil gå
fra observasjon der du ser hva praksislærer og praksisskolelærerne gjør. Til at du står foran
klassen og skaper læring sammen med elevene.

Vi ønsker at du både får økt kunnskap, får utviklet ferdighetene dine og får en generell
kompetanse å ta med seg inn i læreryrket.

Veiledet praksis
Vi forventer ikke at du kan alt om alt. Ingen kan det. Derfor er veiledning og støtte viktig. Du
får sammen med praksislærere, praksisskolelærere, medstudenter og ledelsen rikelig
anledning til å reflektere rundt det å jobbe i skole. Alt fra hva den gode lærer er til hvordan

den didaktiske
relasjonsmodellen fungerer i et
fag eller tema.

Du vil i forkant av timer som du
skal gjennomføre, kunne drøfte
og reflektere rundt hva du har
tenkt å gjøre og tenke høyt om
ideer og muligheter. Og du vil i
etterkant kunne evaluere hva
som fungerte og ikke fungerte,
hva som var bra og kunne vært
gjort på en annen måte for å bli
enda bedre på veien mot målet
i timen. Som lærer vil du ha
enormt mange verktøy i
verktøykassen som du kan
gripe til dersom du må justere

eller gripe tak i. Vår jobb er sammen med deg å fylle verktøy oppi kassen, de verktøyene
som fungerer for deg.

Veiledningen vil bli gjennomført på forskjellige måter, både individuelt og i gruppe, skriftlig,
men altså mest muntlig.

Vi håper at du blir trygg i klasserommet foran elevene og kan etter hvert bruke og utvikle de
gode personlige egenskapene vi vil snakke om allerede første dag: Klasseledelse,
organisert, endringsvillig, løsningsorientert, samarbeidsskapende osv.

I Sandnesskolen som Sørbø er en del av, bruker vi gjerne «gjort, lært, lurt» som
refleksjonsbegrep der vi ser på hva som er utført, hva vi har lært av det og hva som er lurt å
ta med seg videre når noe skal utføres igjen.
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Vurdert praksis
Du vil få vurdering i arbeidet du gjør i
praksis. Du vil få en midtveisvurdering der
praksislærer setter fokus på de tingene du
mestrer og de utfordringene du må jobbe
med fremover.

Når praksisperioden er slutt, vil du få en
formativ vurdering der det vil være fokus
på neste steg i læringsprosessen, med
tips til det du kan jobbe mer med og teste
ut i neste praksis.  Du vil også få en
skriftlig formativ og summativ vurdering
med bestått eller ikke bestått, i tillegg til
kommentarer på veien videre.

Det er viktig at du tar faget praksis
alvorlig, tenker at dette er hardt arbeid
som krever mye av deg. Men viktig også
at du husker på at læreryrket, når du lykkes, er det beste yrket i verden.

Å lykkes betyr bl.a. å nå målene, skape gode opplevelser for deg selv og elevene og kjenne
at den gode lærings-spenningen sitrer i veggene og glitrer i øynene der historie blir levd og
opplevd og skaper minner som varer og varer.

Etterord
Atter en gang, hjertelig velkommen der vi alle kan være best sammen.

Vi håper at du får et lærerikt
opphold på Sørbø og et godt
innblikk i et av verdens mest
spennende yrker. Som vil
inspirere deg videre i studiet og i
en flott yrkeskarriere.

Som Albert Camus sa i Pesten
fra 1947: “Man lykkeønsker ikke
en lærer fordi han lærer andre at
to og to er fire. Man lykkeønsker
ham muligens fordi han har valgt
en så vakker livsgjerning.”
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