
Oppgavefordeling undervisningsprosjekt 

Krisesenteret – helsesykepleiere – skole 

På barneskolen skal undervisningen fra krisesenteret i hovedsak gjennomføres på 5.trinn.  

På ungdomsskolen skal undervisningen fra krisesenteret i hovedsak gjennomføres på 8.trinn. 

På videregående skal undervisningen fra krisesenteret i hovedsak gjennomføres på VG2.  

Vi kan bistå eller veilede ved behov på andre trinn. 

Helsesykepleierne booker tid med skolen sin, dato og klokkeslett, både for elevene og lærerne. 

Dersom det er mange elever på trinnet, flere klasser, vurder hvor mange klasser som kan gjennomføre 

sammen. Større gruppe enn tre klasser bør unngås.  

Avklar også med skolen/rektor om lærerne ønsker møte i forkant av undervisningen. Dette avhenger av om 

det ble gjennomført møte med lærerne forrige skoleår eller ikke. Vi kan komme tilbake på nytt møte 

dersom dette er ønskelig. Viktig at lærerne er forberedt! 

Booking: 

I år vil vi bruke doodle.no som booking. Det ligger ledige tider ute, time for time. Book for de timene vi vil 

være på skolen, avhengig av hvor mange klasser vi skal inn i på samme dag. Book i tillegg en ekstra time, 

dersom undervisningen slutter etter ti over hel. Der du skriver inn NAVN skriver du hvilken skole du er fra 

OG når undervisningen starter og slutter. VIKTIG! Ellers får vi ikke opp hvilken skole vi skal på, eller når vi 

skal møte. 

Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet, så vær raskt ute dersom skolen ønsker undervisning. 

Avtaler ang barneskolen bookes: https://doodle.com/poll/7m6nswhxhbuysce5  

Ved spørsmål: marita.alvaer@krisesenteret-moss.no 

Avtaler ang ungdomsskolen og videregående bookes med Maria Baardsen: 

https://doodle.com/poll/syx8tcku5a36qudu 

Ved spørsmål: maria.baardsen@krisesenteret-moss.no 

Elevene og foresatte bør ikke vite når dette gjennomføres! Slik vil ingen få mulighet til å holdes borte fra 

undervisningen. Maria og Gro vil dele ut et skriv som elevene skal ta med hjem til foresatte, etter endt 

undervisning. Slik vil foresatte kunne prate med elevene om temaet ved behov, og vite hva elevene har 

vært gjennom. Noen dager etter undervisningen anbefaler vi å dele ut brosjyrer fra krisesenteret. 

Skriv som skal sendes hjem finner dere her:  

Utenvold.no – undervisningsmateriell – barneskolen/ungdomsskolen 

Vi fra krisesenteret vil komme i god tid før undervisningen starter. SkolePC må være ordnet av 

helsesykepleier/lærer i forkant. Vi vil være igjen en liten stund etter endt undervisning, selv om 

helsesykepleier/lærer har hovedansvaret for oppfølging av elevene. Ved behov kan vi også komme tilbake 

til skolen for oppfølging av elever eller være en sparringspartner for skolen. 

Vi gleder oss til et nytt skoleår med samarbeid. 

Ved spørsmål ta kontakt med Maria, eller ring krisesenteret 69250550. 
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