
Kurs for servicepersonalet ved KFFs skoler 2018 

Renhold, kjøkken og kantine, drift og vedlikehold, internat, kontor, IKT  
 
Mandag 12. mars 
10.30 Kaffe/te og litt å bite i. Registrering.  
11.00 Velkommen. Presentasjon.  
11.30 Christiane Fürst, bibliotekar mm St. Sunniva skole: Omsorg for elevene i dagliglivet. 
12.15 Pause. 
12.45 Lunsj.  
14.15 Signe Sandsmark, KFF: Hvilken hjemmebakgrunn har elevene våre, og hvorfor går de på 
kristen skole? En undersøkelse. 
15.00 Kaffe/te og noe å bite i. 
15.30 Fagseminarer. Erfaringsdeling – se mer om temaer nedenfor.  
18.00 Svein Granerud, avdelingsleder Normisjon: Alle disse ordene! Bibelkåseri.  
19.15 Middag.  
 

Tirsdag 13. mars 
Frokost serveres fra 6.30.  
09.00 Ord for dagen. 
09.15 Helge Vatne, KFF: Mobbing – hva er vårt ansvar? 
10.00 Kaffe/te og noe å bite i. 
10.15 Tverrfaglige seminarer. Se nedenfor. 
11.30 Lunsj.  
13.00 Øystein Samnøen, Barnevakten: Barn og unges  
mediehverdag: Hva gjør de og hvilke utfordringer møter de? 
14.00 Kaffe/te og noe å bite i.  
14.15 Asgeir Føyen, daglig leder Abildsø Gård og Christian  
Ingebrigtsen, artist: Alle skal med! Om elever som sliter. 
16.00 Vel hjem. 
 
 
 
Fagseminarer mandag: 
A: Kjøkken- og kantinepersonale. Gjenbruk av rester, diettmat, tips til sunne, enkle retter.  
B: Renholdspersonale. Elevmedvirkning, renholdsplaner, avfallssortering.  
C: Drifts- og vedlikeholdspersonale. Energiøkonomisering, SD-anlegg og programmering, 
vedlikeholdsplanlegging, risikovurdering. 
D: Kontorpersonale. Stressmestring, betaling ved salg til elever, personvernloven.  
E: Internatpersonale. Taushetsplikt, forbud og påbud – myndige og ikke myndige elever. 
F: IKT-personale. Hva betyr det for vår IT-satsing at vi er en kristen skole? Personvernloven. 
 
 
Tverrfaglige parallelle seminarer tirsdag: 
G. Hvordan oppdage og hjelpe elever som ruser seg? Ved Bjørn Røyndal, adm.leder Østerbo vgs. 
Han vil snakke om hvordan skolens ansatte kan se symptomer på rusmisbruk, hvordan de kan hjelpe 
elevene og hvordan den kan håndtere situasjoner der en elev møter ruset på skolen. Han har mye 
erfaring å dele om det å være medmenneske og om å varsle ledelsen. Kunnskap om dette vil kunne gi 
trygghet i møte med elever som ruser seg. 

H: Åndelig manipulasjon og hvordan vi snakker sammen. Ved Kari Margrethe Solvang, personalleder i 
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Åndelig språk eller henvisning til Gud kan bli brukt for å 
overtale eller presse personer til det vi vil. Kari M. Solvang vil snakke om hva åndelig manipulasjon er, 
hvordan det oppleves og hvordan vi kan hjelpe hverandre til å unngå det. 

I: Arbeidsmiljø. Ved Jan Erik Sundby, gen.sekr. i KFF. Han vil snakke om hva arbeidsmiljøloven sier 
om rettigheter og plikter og hva vi som ansatte kan gjøre for å lette våre kollegers arbeidssituasjon og 
få et bedre arbeidsmiljø på vår skole. 

 

 



 


