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
PULTEPOSTEN
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