
52

Spesialpedagogisk undervisning

Elever som ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordi- 
nære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning (Opplærings- 
loven § 5-1).

Spesialpedagogisk koordinator er tilgjengelig for veiledning og 
spørsmål som foresatte og lærere har vedrørende bekymringer rundt 
elevers faglige utvikling. Spesialpedagogisk koordinator har et tett 
samarbeid med kommunale instanser.

To ganger per semester møtes Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Barn-
everntjenesten, Helsesøster, Sosiallærer og spesialpedagogisk koordina-
tor til tverrfaglig møter.

Spesialpedagoger skal i samarbeid med med foresatte kartlegge om det 
skal sendes melding til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT).

Spesialpedagoger/spesialpedagogisk koordinator kan delta på forel-
dresamtaler ved behov.

Sosiallærer

Sosiallærer er tilstede på skolen hver dag og ønsker å være tilgjengelig 
når elever og foresatte tar kontakt. I samarbeid med lærere og andre 
ansatte på skolen har sosiallærer oppmerksomhet rettet mot elevenes 
sosiale hverdag.

Ved behov bistår sosiallærer lærere i foreldrearbeid og deltar på 
foreldremøter og konferansetimer. Det samarbeides med skolens 
helsesøster og eksterne ressurser og instanser rundt trivsel og forhold i 
det sosiale. Sosiallærer har enkeltsamtaler eller faste avtaler med elever, 
grupper eller klasser, og kan følge opp enkeltelever som trenger det i 

kortere og lengre perioder.

Rådgiver 

Rådgiver jobber opp mot 9. og 10. klasse med veiledning og individu-
ell oppfølging. Vi har også et samarbeid med "ungt entreprenørskap" 
i regi av Østfold Fylkeskommune, som kommer og gjennomfører et 

Rådgivning, tilrettelegging  
og skolehelsetjeneste
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godt opplegg i forbindelse med valg av retning. Elevene i 10. klasse 

har lovfestet rett til å kunne benytte en rådgivertjeneste. Rådgiver 

kan også gi generell veiledning og råd om videregående utdannelse, 

yrkesvalg, lånekassens ordninger eller faglige problemer. Rådgiver skal 

primært arbeide med å rettlede og hjelpe elever i 10. klasse. Hver elev 

skal ha en rådgivende samtale i løpet av høsten i 10. klasse der ønsker 

og fremtidige planer diskuteres. Rådgiver har ansvaret for å følge opp 

elevene og sjekke at søknader om opptak til videregående skoler blir 

sendt innen fristen. 

Tillitsgruppen

Består av to foreldre og to lærere og skal bistå vanskelige situasjoner 

mellom foreldre og lærere. Intensjonen er i størst mulig grad å være et 

forebyggende og rådgivende organ. Hensikten er å tilrettelegge slik at 

parter kan løse kon$ikter selv.     

Medlemmene har taushetsplikt  og alle parter skal behandles med 

respekt og få sin sak behandlet på en  ryddig måte. 

Skolehelsetjenesten (Helsesøster)

Helsesøster en utdannet sykepleier med spesialisering innen fore-

byggende og helsefremmende arbeid. Skolehelsetjenestens arbeid 

styres av «forskrift om forebyggende og helsefremmende arbeid i 

helsestasjon – og skolehelsetjenesten».

Målet for skolehelsetjenesten er å hjelpe hvert enkelt barn på skolen 

til å opprettholde best mulig fysisk, psykisk og mental helse.

Helsesøster tilbyr enkeltsamtaler, gruppesamtaler, foreldresamtaler, 

undervisning i grupper rundt helsefremmende temaer som pubertet, 

trivsel, kosthold og seksualitet. I tillegg har helsesøster ansvarsområde 

rundt vaksineinformasjon/ vaksinering, og oppfølging av vekst og 

vektutvikling for alle barn på skolen.

Helsesøster samarbeider med skole og eksterne ressurser og instanser 

rundt trivsel og opprettholdelse av god helse. Helsesøster er tilstede på 

skolen torsdager fra klokken 8-15 og fredager fra klokken 8-14.

Henvendelse til helsesøster kan gjøres via mail:  

ingebr@fredrikstad.kommune.no, eller sms/tlf. 910 01486.
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Legemiddelhåndtering

Fra 15.08.2015 gir ikke  skolen smertestillende tabletter til elever 
som ber om det. Dersom medisinering av elever er nødvendig, gjøres 
individuelle avtaler mellom foreldre og daglig leder.

Alvorlige allergier

Som regel er det tilstrekkelig at foreldre til allergikere informerer om 

problematikken til foreldre i klassen hvor eleven går.


