Kontaktinformasjon:
HARESTAD SKOLE,
SENTRALBORD: 51 41 32 00

VÅRE NÆRMESTE SAMARBEIDSPARTNERE I KOMMUNEN:

Resepsjonen er i skolens nybygg, i Torvmyrveien 22, ved Randaberg Arena. Dette
gjelder også for henvendelser knyttet til
ATO og 1.-4. trinn.

• PPT, rådgivere:
Simona Jonassen (4.-10. trinn) og
Monica Løkslett (1.-3. trinn)

• Tverrfaglig team (TVT):
Ellen Berit Torp (leder), Bjørn Reidar Brune
og Ole Tormod Wassbø
Tverrfaglig team bistår skolen og familier med
hjelp, veiledning i saker tilknyttet både enkeltelever, klasser og komplekse utfordringer i et
tverrfaglig perspektiv. TVT har tett samarbeid
med skolens ledelse. Teamet kan kontaktes
via servicetorget i Randaberg kommune, tlf.
51 41 41 00.
• Barneverntjenesten i Randaberg:
Tlf. 51 41 41 00
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• Rektor: Petter Hagen
pethag@randabergskolen.no
• Assist. rektor: Kirsten Elin Bergsvik
kirber@randabergskolen.no
• Inspektør 5.-7. trinn: Sissel Malde Gilje
sisgil@randabergskolen.no
• Inspektør 8.-10. trinn: Åge Vårdal
agevar@randabergskolen.no
• Fagleder ATO: Gro Bruland
grobru@randabergskolen.no
• Fagleder SFO: Inger Aspelund
ingasp@randabergskolen.no
• Spesialpedagogisk veileder 1.-4. trinn:
Elin Therese Johanson
elijoh@randabergskolen.no
• Spes.ped.veil. 5.-10. trinn: Anita Rygg
aniryg@randabergskolen.no
• Helsesøster barnetrinnet: Allaug Oksum
alloks@randabergskolen.no
• Helsesøster ungd.trinnet: Kristin Gaulen
krigau@randabergskolen.no
• FAU-leder: Arnstein Wee
arnstein.wee@outlook.com
• Driftsstyrets leder: Eivind Helland
eivind.helland@blueplanet.no

PP-tjenesten utarbeider sakkyndige vurderinger for elever med særskilte behov og hjelper
skolen å lage et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud for disse. PPT bistår
også skolen i arbeidet med kompetanse- og
organisasjonsutvikling. Tjenesten kan kontaktes via servicetorget i Randaberg kommune,
tlf. 51 41 41 00.
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• SFO, direkte:
1. trinn: 911 29 319
2.-4. trinn: 911 33 912
• ATO, direkte: 908 11 165
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Vårt samfunnsoppdrag
• FORMÅLSPARAGRAF
- Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven.

• VISJON
- Sammen skaper vi mangfold og mestring, mening og mot.

• HOVEDMÅL
- Hver enkelt elev skal oppleve at Harestad skoles ansatte prøver å gi dem
mestringsopplevelser, både faglig og sosialt.
- Elevene skal gjennom tiden på Harestad skole få hjelp til å bygge et godt selvbilde,
som styrker dem videre i livet.
- Elevene ved Harestad skole skal utvikle høy kapasitet for mangfold, toleranse og
aksept for ulikhet før de begynner i videregående skole.

• STRATEGIER
- Fokus på skolens menneskesyn, både internt og eksternt.
- Kontinuerlig utviklingsarbeid blant de voksne, med nysgjerrig og kritisk blikk på forskningsbasert skoleutvikling. Erfaringsdeling internt, som aktivt læringsverktøy i alle ledd.
- Tilpasset opplæring som overordnet prinsipp, som betyr likeverdig sosial og faglig
tilpasning.
- Pedagogisk metodefrihet, innenfor rammene av vårt menneskesyn, og med tilpasset
opplæring som motiv for valg av metode.
- Systematisk bruk av kartleggingsverktøy, slik at vi kan tilrettelegge bedre for den
enkelte elev.
- Kontinuerlig fokus på den autoritative voksne, med bevissthet om at de voksne alltid
har ansvar for relasjonen til eleven.

• VERDIGRUNNLAG
- Respekt
- For forskjellighet
- For egenart
- For hverandre

- Likeverd
- For elever
- For foreldre
- Blant faggruppene våre

- Inkludering
- Mellom elever
- Mellom de voksne
- Også et foreldreansvar

Styringspyramide og verdigrunnlag

