
 

Elevtjenesten på Borge ungdomsskole 2016 og 2017:  

(Elevtjenesten har også fast tverrfaglig samarbeid med Ungdomskontaktene, politiet og 

barnevern)  

 

Sosiallærer    

Sosiallærer er en som skal hjelpe å passe på at alle har det bra på skolen. Dette gjør han eller 

hun blant annet gjennom samtaler i grupper og med enkelte elever, foreldre og lærere. 

Sosiallærer samarbeider også med utenforstående instanser som for eksempel helsesøster, 

BUP og PPT.      

Sosiallærer kan være en å snakke med når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, 

klasselærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, f. eks noe som du synes er 

vanskelig på skolen, i hjemmet eller med andre elever. Alle elever er velkommen til å ta en 

prat, og ingenting er for dumt å spørre om!     

Husk at sosiallæreren har taushetsplikt. Dersom du ønsker det kan sosiallærer være bindeledd 

mellom elever, lærere, helsesøster, lege, barnevern eller andre. Det betyr at sosiallærer kan 

hjelpe deg med å f.eks. løse en konflikt ved å snakke med de det gjelder. Eller at han/hun kan 

formidle deg til andre personer, som f.eks. helsesøster.  

 

Miljøterapeut:  

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for 

behandling, oppfølging eller tilsyn.  

Er en naturlig samtalepartner for elever som ønsker å samtale om utfordringer rundt sin 

skolehverdag.  

I skolen er miljøterapeuten en del av elvtjensten, og samarbeider mye med sosiallærer og 

helsesøster.  

 

Skolehelsetjenesten 

 

Skolehelsetjenestens oppgave er å forebygge sykdom og skade, samt fremme barns helse 

og trivsel. 

Helsesøster samarbeider med skolen ,hjemmet og andre instanser, for å løse helsemessige 

behov og utfordringer. 



Helsesøster er en del av elevtjenesten på skolen og foreldrene oppfordres til å ta kontakt 

med oss dersom de ønsker råd og hjelp. 

Helsesøster har fast kontortid fire dager i uka, og elevene er velkomne til samtale. 

 

 

Rådgiver: 

 

Ansvar for karriereveiledning på 10.trinn. 
Deltar i skolens ressursteam. 

Koordinerer tiltak rundt enkeltelever - hospitering og utplassering. 

Utvikler, tilrettelegger og organiserer språk- og valgfag og utdanningsvalg. 
 

 

 


