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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