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REKTORS SIDE
St. Paul skole er klar over at skolen skal utøve ansvar i foreldrenes
sted. Vi mener at dette må gjøres ved at skolen skal forberede og
beskytte barnet gjennom omsorg, kjærlighet, moralsk intuisjon samt
ved en taktfull pedagogisk atferd. Denne taktfulle atferden tar sitt
utgangspunkt i forståelsen av barnets behov og følelsesliv. Der det er
en katolsk kirke er det som oftest en katolsk skole. Vi er også kirkens
forlengede arm til oppdragelse, dannelse og læring.
Vi mener at en forutsetning for å fungere som dyktige pedagoger, er at
vi føler oss inspirert av arbeidet, - at vi skjønner at vi er heldige som
får lov til å arbeide med barn.
Pedagogikk handler om metoder. Det handler også om filosofiske
overveielser. En lærer skal først og fremst være tilstede for sine elever.
Men som lærer er vår oppgave også å skulle formidle et budskap. Dette
budskapet er av såvel faglig som sosial karakter.
Ved siden av å være en person som skal forstå, støtte og bygge
opp under sine elevers selvfølelse, skal læreren også være med å
legge forholdene til rette slik at elevene kommer ut av skolen med
faglig innsikt. Lærere kan ikke lære bort noe for sine elever, selve
læreprosessen foregår inne i hodene til elevene. Men som lærere kan
man være med på å skape optimale læreforutsetninger for den enkelte.
Det er ingen enkel oppgave! Alle elever har ikke behov for samme
forhold rundt læreprosessen, og dette skal man helst ta hensyn til.
Skolens fremste mål er at elevene skal få handlingskompetanse, altså
at de etter å ha avsluttet sine år på skolen, skal være kommet dit
hen at de kan fungere på en optimal måte sosialt, religiøst, praktisk,
kreativt, språklig, problemløsende, kulturelt og personlig. De skal bli
«gagnlige mennesker i heim og samfunn».
Heldig er lærere på St. Paul skole som får anledning til å jobbe i
skolen, både i grunnskolen og nå nye gymnaset, med så mange
skjønne og greie elever. Gleden ved læring, tenne “lys” hos elevene,
er å åpne de lukkede hjerter, akkurat som blomstene åpner seg for
solen, skal lærere forsøke å få elevene til å åpne seg mot “lyset”.
Rotasjonselementet og “lyset” vårt er evangeliet, Kristus og hverandre!
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ANSATTE PÅ ST. PAUL SKOLE
Ronny Michelsen (rektor)		

Anne Johansen (regnskap/lønn)
Cecilie Jørgensen (resepsjon)
Svein Johannessen (Pulteposten/web/adm.)

Mob. 959 29 210

Jan Wilhelm Werner

(undervisn.inspektør og rektors stedfortreder)
Mob. 959 12 991

Cecilie Mohn (logoped)
Knut Gjestemoen (ansv.spes.ped./logoped)
Halldis Madsen (rådgiver/sosiallærer)
Sunniva V Kristiansen (bibliotekansvarlig)

Kari-Anne Førland
(undervisn.inspektør)
Mob. 951 53 079

Balan Sivagurunathan (IKT)
Martin Mjelde Tollefsen (IKT)

Dom Lukas Lorf-Wollesen
(skoleprest)
Mob. 976 05 327

Ricardas Lape (vaktmester)

Mob. 463 83 791

S-team (1. - 4. klasse)
1.kl.
2.kl.
3.kl.
4.kl.

Marit Salomonsen
Stephanie Achen
Anne Kirsten Eek-Larsen
Therese M Tufte
Mary Anne Moos
Silje Høye Steen
Eva Eek
Rune Haugen

M-team (5. - 7. klasse)
5.kl.
6.kl
7.kl.

Bodil Toft, Sherrene Santhiapillai,
Cecilie Mohn og Nina Eknes

8.-team

Nina Sørgard
Tone Winsnes (8A)
Kristine Klubben (8B)
Aase Flatnes (8AB)
Edit Kiss Roset
Eirik Sukke
Rune Haugen

Jorun Sannes
Sunniva V Kristiansen
Brita Holme Sandvik
Truls Hopsdal
Katherina Packiyarajah
Maria Elisabeth Omdahl

Lisa Nilsen, Cecilie Mohn, Hedda
Aarli Humerfelt og Nina Eknes

9.-team

Inger Leirnes
Halldis Madsen (9A)
Inge Risheim (9A)
Pia Soltveit (9B)
Anne K Nordmo
Bodil Toft
Knut Gjestemoen

10.-team

Marianne Nygaard
Eirik Sukke (10A)
Elena Perghem (10B)
Anne Nordmo (10AB)
Edit Kiss Roset
Kristine Klubben
Tone Winsnes

På alle trinnene i ungdomsskolen: Lisa Nilsen, Liv Tresselt, Romina
Salazar, Sébastien Liautad og Dom Lukas

PAULINE/SFO:

Nina Eknes (avdelingsleder), Sølvi Skudal, Hilde-Mari Sebastian, Mary Annes
Anton Rajeswaran, Edwin Arias, Jinelyn Virdee, Jonas Moen Rye, Nakita T
Bryn Mjåtvedt, Kjetil Bergo og Eulalie Francis(vikar).

Skoleassistenter: Sølvi Skudal, Edwin Arias, Jinelyn D Virdee, Nakita T
Bryn Mjåtvedt og Jonas Moen Rye
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TELEFONER O.L.
Skolen:		
Fax (skolen):

55 21 59 00			
55 21 59 01			

Menigheten:
Pauline/SFO:

55 21 59 50
55 21 59 06

E-post til skolens ledelse: skolen@stpaul.no
E-post til rektor: rektor@stpaul.no				
Skolens hjemmeside på internett: www.stpaul.no

ANG. TELEFONER TIL OG FRA SKOLEN
Skolen har i overkant av 340 elever. Vi har ikke kapasitet til å hente elever for
telefonbeskjeder i skoletiden. Viktige beskjeder blir selvsagt videreformidlet
umiddelbart.
Mobiltelefoner kan virke forstyrrende og skal i regelen ikke benyttes „på skolen. Om
elevene likevel har med seg mobiltelefon, skal den være avslått eller lydløs“ innendørs
og i alle undervisningssituasjoner.
Mobiltelefon skal ikke være framme i skoletiden, men holdes i lommen eller i sekken.
Telefoner skal heller ikke sjekkes for anrop/meldinger i timene. Om det er spesielt viktig
å benytte mobiltelefonen, må tillatelse innhentes av læreren. Mobiltelefoner som brukes
i strid med reglene, kan bli inndradd og må eventuelt hentes av foresatte.
I skoletiden er det vanskelig å få snakke med lærere på telefon. Lærerne er opptatt
med undervisning og fIytter seg mye fra rom til rom i løpet av skoledagen. Vennligst be
resepsjonen om å gi en beskjed til læreren slik at hun/han kan ringe deg opp igjen så
snart det byr seg en anledning.

ANSATTE PÅ ST. PAUL GYMNAS
Ronny Michelsen (rektor)

Fagansvarlige:
Petter Gjessing (samfunnskunnskap)
Dag Olav Larsen (kroppsøving, geografi)
Dom Lukas (kristendom, tysk)
Lene Dåvøy (norsk, engelsk)
Arne Kleppestrand (naturfag, t-matematikk)
Jon Anders Hovland (engelsk, samf.kunnsk)
Sèbastien Liautaud (fransk)
Romina Salazar (spansk)
Elena Perghem (italiensk)
Inge Risheim (p-matematikk)

Mob. 959 29 210

Petter Gjessing (avdelingsleder)
Mob. 970 99 884

Gjermund Høgh (skoleråd/prosjektleder)
Mob. 918 85 945

Dag Olav Larsen (rådgiver)
Mob. 951 53 079

Dom Lukas Lorf-Wollesen (skoleprest)
Mob. 976 05 327

Heidi Therese Vangen (regnsk./resepsjon)

Balan Sivagurunathan (IKT)
Morten Berg (kantine)

Telefon 55 21 59 30
E-post til gymnasets ledelse: gymnas@stpaul.no
Gymnasets hjemmeside på internett: www.stpaulgymnas.no
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SKOLEPRESTEN INFORMERER
Som de fleste andre skoler har St. Paul skole både helsesøster og sosiallærer,
men som katolsk skole har den i tillegg en skoleprest. Skolepresten er der
for både elever, foresatte og ansatte ved skolen, og hans hovedoppgaver er å
fremme skolens åndelige, sakramentale og liturgiske liv samt å ha ansvaret
for kristendomsundervisningen sammen med de andre kristendomslærerne.
Han kan for eksempel trekkes inn når elever har personlige eller familiære
problemer, ved hendelser i klassen, mobbing, eller hvis enten elever eller
elevenes foresatte har behov for en konfidensiell samtale. Skolepresten
jobber sammen med sosiallæreren og helsesøsteren, men han er mer enn en
rådgiver: Han driver med sjelesorg, og noen ganger vil en samtale også lede
til skriftemål. I tillegg skal han være et bindeledd mellom skolen og St. Paul
menighet.
Kristne verdier
Utdanningen på en katolsk skole har et tydelig kristent preg. Sammen med
lærerne, ledelsen og elevenes foresatte er det skoleprestens oppgave å
formidle kristne verdier gjennom ord og personlig eksempel, å fortelle dem
som ikke tror om Guds invitasjon til alle mennesker, å gi dem som søker
veiledning, å hjelpe dem som allerede er litt sikrere i sin tro til å vokse i den
samt å svare åpent og ærlig på spørsmål rundt troen. Målet er å sette elevene
i stand til å ta modne og riktige valg, å bli selvstendig tenkende mennesker
og at de i hvert fall har blitt kjent med den kristne tro som livsmodell, uansett
hvilken vei de etter hvert slår inn på.
Skolen og Kirken
Kirken og skolen må forstås som en enhet. Katolske skoler ble opprinnelig
grunnlagt for å gi katolske barn og ungdommer en god, katolsk utdanning. Men
skolen skal til en viss grad også gjenspeile samfunnet. Dette betyr at vi er åpne
for elever som ikke er katolikker og setter stor pris på å ha dem på skolen.
Skolen er lojal til Kirkeretten, biskopen og Kirkens lære, men oppmuntrer til en
kritisk dialog.
Skolen og hjemmet
Skolen og skolepresten legger stor vekt på et tett og godt samarbeid med
elevenes hjem. Religiøs oppdragelse er først og fremst foreldrenes ansvar, og
skolen og foreldrene skal utfylle hverandre i denne oppgaven.
Sjelesorg
Sjelesorg er en av skoleprestens hovedoppgaver. Sjelesorg er ikke først og
fremst krisehjelp, selv om det er en viktig del, men veiledning og hjelp når man
føler behov for en samtale. Sjelesorg kan også bety bare å lytte. Skolepresten
er prinsipielt tilgjengelig hele tiden. Det er faste kontortider, men avtaler kan
også lages utenom kontortiden.
Kristendomsundervisning
Sammen med andre lærere har skolepresten ansvar for
kristendomsundervisningen på ungdomstrinnet.
Jeg vil også gjerne invitere alle til å ta en prat med meg, og ikke nøle når dere
har spørsmål dere vil stille meg.
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FORELDREMØTER HØSTEN 2012

Dersom ikke annet er anmerket,
vil foreldremøtene bli avholdt på personalrommet i 2. etasje.

19:00
19:00
19:00

8A
8B

(i kantinen 4. etasje)

9A
9B

1. KL. TIRSDAG
2. KL. TIRSDAG
3. KL. TORSDAG

28.08
04.09
13.09

4. KL. TORSDAG

30.08

19:00

5. KL. TORSDAG
6. KL. ONSDAG
7. KL. ONSDAG

06.09
29.08
12.09

18:30
19:00
17:00

ONSDAG 05.09
ONSDAG 05.09

18:00
18:00

(felles oppstart i auditoriet 1. etasje)

TORSDAG 13.09
TORSDAG 13.09

19:00
19:00

(felles oppstart på personalrommet)

10A
10B

TIRSDAG 11.09
TIRSDAG 11.09

18:00
18:00

(felles oppstart på personalrommet)

SOS-FEST 2012

Årets SOS-fest arrangers LØRDAG 27. OKTOBER
Det endelige programmet vil bli sendt ut i midten av oktober.
Vi gjør oppmerksom på at dette er en obligatorisk dag.
(Obs! skoleskysskortene virker IKKE denne dagen.)

SKOLESKYSSKORT

Elever har rett til gratis skoleskysskort dersom gangavstand fra hjem
til skole er mer enn 4 km (2 km for 1. klasse).
Ved tap av eller feil på busskort, ta kontakt med skolen.

ELEVRÅDET

Elevene er de viktigste menneskene på skolen. Da må de trives, lære og bli
hørt! Alle klassene fra 5. til 10. skal velge 2 tillitsvalgte og 2 varatillitsvalgte.
Disse to representantene fra hver klasse danner sammen ELEVRÅDET. Her
velges det et STYRE og en ELEVRÅDSLEDER. Elevrådslederen skal også
møte i SKOLESTYRET som er skolens øverste organ. På en måte bestemmer
skolestyret over rektor også.
Elevrådet kan ta opp de fleste sakene som gjelder elevene på skolen.
Elevrådet har rett til å bli hørt!
Elevrådet har mye å si når vi bestemmer hvordan kantinen skal drives.
Elevrådet sender deler av overskuddet til klassekassene. Noe går også til
innkjøp av spesielt utstyr.

Jan Wilhelm Werner
Elevrådskontakt
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SKOLEMAT, MELKEORDNING, SKOLEFRUKT OG KANTINE

Elevene trenger riktig energi for å få best mulig utbytte av undervisningen. Matpakke
med melk + brød er en god kombinasjon og de aller fIeste på barnetrinnet har med
matpakke. I ungdomsskolen er det litt flere som kommer uten matpakke, men det store
flertallet har med seg mat.
Skolemelkordningen fortsetter som tidligere. Nå anbefales det at barn drikker den
turkise ”EKSTRA LETT”. Den er også tilsatt ekstra vitamin D. Vi har også den vanlige
rød ”LETT”. Prisen er den samme. Melkedrikkerne får giro i løpet av et par uker. Alle
kan begynne å drikke fra skolestart.
Skolefrukten fortsetter GRATIS for alle elever! Vi vil gjøre frukten eller grønnsakene
tilgjengelig allerede fra morgenen av slik at klassene selv kan velge når de vil spise den.
En felles type for alle elever hver dag. Dersom noen har allergier (for eksempel mot
kiwi) skal vi klare å finne en erstatningsfrukt. Da må foresatte ta kontakt med skolen på
forhånd. (Vi tar ikke hensyn til de som ”..ikke liker..”)
På ungdomstrinnet kan elevene kjøpe mat og drikke i kantinen, drevet av 8.
klassene. Vi har enkle rundstykker med ost, yoghurt og diverse drikke fra meieriet. Det
blir litt overskudd av kantinedriften. Dette går til elevrådet.
Ansvarlig for kantinen er Mary Annes.
Hvis du vil slippe å ha penger i lommen hver dag, blir du med på melkeordningen og
smører en god matpakke om morgenen!

Tjenester fra Bergen kommune
SKOLEHELSETJENESTE

Skolehelsekontoret er bemannet tirsdag og torsdag.

Telefon: 55 21 59 45

Skolelege: Merethe Gillow
Helsesøster: Bente Vatle

epost: merethe.gillow@bergen.kommune.no
epost: bente.vatle@bergen.kommune.no

Skolehelsetjenesten skal primært arbeide med forebyggende tiltak, helsespørsmål og
veiledning direkte knyttet til skolen.

For akutte sykdommer skal elevene benytte sin fastlege.

SKOLEPSYKOLOGISK TJENESTE
Vår skole blir betjent av PPT-Bergenhus
Telefon: 55 56 91 50
Foresatte kan få kontakt med PPT ved direkte henvendelse eller via skolen.

SKOLETANNLEGE
Våre elever har rett til gratis tannbehandling ved den skoletannklinikk som
er nærmest der eleven bor. Om innkalling trekker ut eller akutt behandling er
nødvendig, må foresatte kontakte skoletannklinikken direkte.
PULTEPOSTEN
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FRIST FOR SØKNAD OM ELEVPLASS FRA HØSTEN 2013 = 15. NOVEMBER 2012
Barn som er født i 2007 skal begynne i 1. klasse i august 2012. Barn som er født før 1. april
2008 kan søke om fremskutt skolestart. Dette krever utredning og anbefaling fra skolepsykolog.
Foreldre/foresatte må i slike tilfelle snarest kontakte PPT-kontoret de sogner til geografisk.
Vi har en klasse på hvert trinn i barneskolen. Klassene har normalt 26 elever.
Ved overgangen til ungdomsskolen deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser.
Klassene på ungdomstrinnet har 27 elever. Vi kan derfor tilby plass til 28 nye elever fra 8. klasse.
Barn som har vært registrert minst 1 år i St. Paul menighet eller annen katolsk menighet i Norge
og barn som har eller har hatt søsken ved skolen, blir prioritert ved opptak.
En forutsetning for å bli prioritert er at søknadsfristen 15. november overholdes.
Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, vil det normalt kun tas inn nye elever dersom det blir
ledig plass ved at en annen elev slutter. Det er viktig at alle som vurderer å la sine barn begynne
på St. Paul skole, sender søknad om opptak i god tid. Avgangselever fra St. Paul skole blir videre
prioritert ved inntak til St. Paul gymnas.
Søknadskjema fås ved henvendelse til skolen eller på internett: www.stpaul.no

ELEVER SKAL IKKE VÆRE PÅ SKOLEN ETTER AT SKOLEDAGEN ER AVSLUTTET
En del elever ønsker å bli igjen på skolen etter at undervisningen er ferdig for dagen, noen venter
på eldre søsken eller på en venn i en annen klasse, andre på at mor/far skal hente etc. Opphold i
gangene medfører uoversiktlighet og unødige problemer for skolen. Vi har kun tilbud til de elever
som har plass på Pauline/SFO og til de elever som har avtale om deltakelse på leksehjelpen eller
andre prosjekter.

PERMISJONER, FRAVÆR, TURER, EKSKURSJONER m.m.

Alle barn har rett til opplæring. Det er foreldrene som har hovedansvaret for at denne retten
oppfylles, og i Norge velger nesten alle at barna blir elever på en skole. Noen ganske få får
hjemmeundervisning. De elever som går på skolen, må følge det opplegget skolen har. Skolen vil
ofte legge undervisningen som ekskursjoner, kino-/teaterbesøk, turer, leirskoler m.m. Når det er
bestemt for en klasse å ha et slikt opplegg, er det obligatorisk for alle elevene.
Loven gir elevene rett og plikt til 190 skoledager i året.
I spesielle tilfeller kan elever innvilges permisjon for inntil to uker. Permisjon for inntil to dager kan
avklares med klassestyrer gjennom meldeboken. Ved permisjon utover to dager, kreves søknad
gjennom brev til skolen. Det er en utfordring for skolen at stadig fIere søker fri, og det er uheldig for
elevenes skolegang. Vi må derfor be om at foreldrene nøye vurderer om det er riktig å søke eleven
fri fra skolen eller et særlig opplegg. Ved reise til utlandet utover to uker, opphører elevens rett og
plikt til opplæring i Norge. Eleven skal da skrives ut fra skolen og mister retten til å komme tilbake til
samme skole eller klasse som før avreise.
Sykefravær: Dersom elever er syke og ikke kan komme på skolen, bes foresatte kontakte skolen
over telefon eller e-post senest 3. fraværsdag (helst før). Fraværet bekreftes i meldeboken når
eleven er tilbake. For elever som har hyppig eller langvarig fravær, er det aktuelt at skolen i
samarbeid med skolelegen iverksetter særskilte tiltak. Elever som i følge legattest, ikke kan bruke
vanlig transport til skolen (for eksempel etter beinbrudd), har rett til drosjeskyss. Kontakt skolen for
søknad. Alt fravær i ungdomsskolen (fra 8. til 10. klasse) føres på vitnemålet.

SKOLEMATERIELL
I all hovedsak får elevene låne alle sine skolebøker på skolen. Det er imidlertid viktig at bøkene
blir behandlet best mulig. Dette er blitt særlig viktig siden stadig færre bøker kommer skikkelig
innbundet. Elever/foresatte må erstatte bøker som mistes, ødelegges eller utsettes for unormal
slitasje.
Derfor: LEGG BIND PÅ ALLE LÆREBØKENE!
(Dette gjelder også bøker hvor det er lagt på kontaktpapir.)
Elevene vil også få det vesentligste av skrivebøker på skolen.
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St. Paul skoles

ORDENSREGLER

Vedtatt på skolestyremøtet 25.03.2010. Justert 05.10.2010.

Kjære elev
Vi er mange på skolen, og for at alle skal trives, er det
nødvendig med regler, både for arbeidet inne i skolen og for
oppholdet på skolens uteområde. Alle prøver å være slik mot
andre som man ønsker at andre skal være mot en selv. Både
store og små skal forsøke å se Jesus i sin neste. Gjennom
dine rettigheter og plikter og skolens rutiner, skal alle sikres
god læring og utvikling i et godt psykososialt miljø. Disse
reglene gjelder i tillegg på alle skolens arrangementer og på
skoleveien.
HENSYN OG MILJØ:
Vi må ta hensyn til hverandre, til små og store elever, til de
voksne og til skolebygningen. Vi er stolte av skolen vår og
ønsker å ta vare på den best mulig. Spar ressurser, sorter
avfall og bruk bosspannene riktig. Vær hensynsfull mot de
andre elevene og rett deg etter tilsnakk fra skolens ansatte.
Mobbing og seksuell trakassering er ikke tillatt. Møt presis til
skoledagen, hold tidsfrister og ha med riktig utstyr til enhver
tid. Digitale medier er nyttige redskaper og skal ikke brukes
til å plage andre hverken med tekst eller bilder. Bruk internett
fornuftig – det beste filteret sitter i hodet ditt.
HØFLIGHET:
Alle må bruke sunn fornuft og vise høflighet. Banning og bruk
av skjellsord godtas ikke.
HELSE:
Ta vare på helsen din. Røyking, snusing og bruk av rusmidler
er forbudt. Ta ikke snop med på skolen.
TRAFIKK:
Bruk gangfeltene og respekter trafikklysene, husk at skolen
vår ligger i et trafikkfarlig område. Elever kan bruke sykkel til
skolen dersom de har tillatelse fra foresatte, bruker hjelm og
holder sykkelen låst i sykkelstativ i skoletiden.
PULTEPOSTEN
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FRIMINUTT:
I friminuttene skal du oppholde deg på klassens tildelte
områder. Innendørs skal du ikke løpe eller leke slik at du er til
sjenanse for medelever eller skader inventar. Unngå slåssing
og voldsom lek. Snøballkasting er forbudt. Ballspill er tillatt
når det er tilrettelagt for dette. Ta hensyn til andre folk på
gatetunet. Stans lek og spill med det samme det ringer inn og
gå raskt til timen.
VERDISAKER:
La ikke penger og verdisaker ligge i klasserommet eller
garderoben. Skolen er ikke ansvarlig for eventuelt tap.
Resepsjonen kan oppbevare instrumenter og verdisaker
gjennom skoledagen. Mobiltelefon og ”mediaspillere” skal
være avslått i skoletiden. Lærere kan gjøre unntak.
MELDINGER:
Ved sykefravær og lignende skal kontaktlærer ha skriftlig
melding. Ved sykefravær over 3 dager skal foresatte kontakte
skolen.
Reaksjoner ved brudd på reglene:
Hjemmet skal ha melding i eget brev ved gjentagne eller
alvorlige brudd på ordensreglene. Brudd på ordensreglene
kan føre til tilsnakk, kortere inndragelse, gjensitting, nedsatt
ordens- og oppførselskarakter, hjemsending for resten av
dagen eller utvisning av eleven i inntil 3 dager. Eleven
kan bli utelukket fra klassearrangement som foregår utenfor
skoleområdet som varer inntil en skoledag. Ved hjemsending
for resten av dagen og ved utvisning av eleven inntil 3 dager,
skal rektor ta avgjørelsen etter å ha samrådd seg med
elevenes lærere. Ved hjemsending for resten av dagen bør
foresatte varsles om tiltaket. Ved utvisning for minst én dag
skal foresatte varsles og de skal ha rett til å uttale seg før
vedtak treffes. Eleven/ foresatte kan gjøres erstatningspliktig
for skader som eleven påfører andre, materiell eller bygning.
LA OSS GJØRE SKOLEN VÅR
TIL EN GOD SKOLE FOR ALLE!
PULTEPOSTEN
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