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Oslo katolske bispedømme (OKB)  http://www.katolsk.no/okb/ 

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.  Akersveien 5, 0177 Oslo 

Skoleråd Gjermund Høgh  Nylandsveien 29, 5039 Bergen 

 
 

St. Paul skole, Bergen – org.nr. 971 561 688 
Skolestyrets medlemmer: 
 

Leder oppnevnt av OKB for perioden 01.01.2007 - 31.12.2010: 
Tore Ludvig Olsen   tlo@tele2.no         Straumesvingen 9A, 

       5151 Straumsgrend 
 

Varaleder oppnevnt av OKB i egenskap av stilling i menigheten: 
Sogneprest Alois Brodersen  Alois.brodersen@stpaul.no   Nygårdsg 3, 5015 Bergen 

vara: Gunnar Wicklund Hansen  Gunnar.Wicklund.Hansen@katolsk.no Bjørndalen 4, 5009 Bergen 
 

Medlem oppnevnt av OKB for perioden 01.01.2007 - 31.12.2010): 
Tom Schjelderup Skare  advokatskare@online.no     Murallmenning 1 A, 5012 Bergen 

vara: Ellen Cathrine Greve  ecgreve@online.no      Endregårdsv. 12, 5019 Bergen 
 

Representant valgt av foreldrene (2006/2007 - 2007/2008 og 2008/2009 - 2009/2010): 
Grace Berstad Staines       gbs@wilsonship.no       Kleiva 22A, 5152 Bønes 

vara: Marita Scott  marita.scott@northedge.no     Bråtet 187, 5152 Bønes 

 

Valgt av skolens ansatte for kalenderårene 2008 og 2009: 
Stephanie Achen  stephanie.achen@stpaul.no   Seljebakken 2, 5145 Fyllingsdalen 

vara: Knut Gjestemoen  knut.gjestemoen@stpaul.no  Gerhard Grans vei 60, 5081 Bergen 

 
    
Følgende kan uten stemmerett delta på styrets møter: 
 

Rektor Ronny Michelsen (daglig leder) Ronny.michelsen@stpaul.no  Johs. Bruns gate 2, 5008 Bergen 

  
Normalt deltar også en eller flere av skolens inspektører på skolestyrets møter: 

- Jan Wilhelm Werner (rektors stedfortreder)  jan.wilhelm.werner@stpaul.no  

- Kari Anne Førland    kari-anne.forland@stpaul.no 

- Kari Skogheim     kari.skogheim@stpaul.no  

 
Andre som kan delta med uttalerett og rett til å få sin mening ført i protokollen:  

- Skolepresten, Lukas Lorf-Wollesen    
- En representant for foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
- En representant fra skolens pedagogiske personale 
- En (ev. to) representanter fra elevråd (må forlate møtet under behandling av saker som er konfidensielle) 
- En representant fra Bergen kommune 
- Leder av menighetsrådet i St. Paul menighet 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Revisor: Statsautorisert revisor Tom Henning Rønshaugen   
 RevisorGruppen Hordaland, Kanalveien 105 A, 5058 Bergen 
 
Statlig tilsynsmyndighet:  
Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelingen (fram til 31.07.2009)  
Oppgaven med å føre tilsyn med private skoler ble i behandlingen av St.prp. nr. 1 (2008-2009) besluttet 
overført fra Fylkesmannen til Utdanningsdirektoratet. Overføringen trådte i kraft 1. august 2009. 
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En katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogisk program i 
fortellingen fra Lukas 2,52, hvor Jesus som 12-åring stod fram i tempelet: 

«Og Jesus gikk fram i alder og visdom 
og var til glede for Gud og mennesker.» 

 

Fortellingen peker på utvikling av fire sider av mennesket: 
- det fysiske menneske  - det intellektuelle menneske 

- det religiøse menneske - det sosiale menneske 
 

 

St. Paul skole, Bergen 
Org.nr. 971 561 688 

i oppdrag siden 1873 

Årsoppgjør for kalenderåret 2009 
med årsmelding og regnskap 

 
 

St. Paul skole er en katolsk grunnskole som drives i henhold til norsk lovgivning og  
Codex Iuris Canonici (universell katolsk kirkelov). Skolen drives med offentlig tilskudd i 
henhold til Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova)  
Det er egne statutter for skolen fastsatt av Oslo katolske bispedømme (OKB). 
Biskopen utnevner et flertall av styrets medlemmer, deriblant styreleder. 
Tidligere var skolen i eie av OKB. Endring i Privatskoleloven nødvendiggjorde et 
tydeligere skille mellom OKB og skolen. I dekret av 16. mai 2008 ble skolen, 
tilsvarende de andre katolske skolene i OKB, gitt status som offentlig juridisk 
person ”Autonom, from stiftelse” etter Katolsk kirkelov (CIC, kann. 114, 116 og 117).  
I Enhetsregisteret er skolen registrert som ”Annen juridisk person”. 
Skolen har sete i Bergen kommune. 
 

 

Tallmaterialet som er benyttet i årsmeldingen er i hovedsak hentet fra skolens 
regnskap og meldinger til staten gjennom Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
med telledato 01. oktober 2009. Tallmaterialet som gjelder elever og undervisning 
vil derfor i hovedsak relatere seg til skoleåret 2009/2010. 
Mindre variasjoner i elevtall, antall ansatte etc. forekommer i løpet av året. 
 

Klasser, elevtall og den enkelte elevs timetall per 01.10.09 (01.10.08): 
 

 Årstrinn Klasser Gutter Jenter Totalt Herav katolsk Elevtimer/år  
(60 min) 

Barnetrinnet 1 1 14 10 11 14 25 24 17 16 684 627 

2 1 10 10 16 16 26 26 16 15 684 627 

3 1 10 10 15 16 25 26 17 14 712 684 

4 1 10 15 16 11 26 26 14 24 741 712 

5 1 14 12 12 15 26 27 23 16 770 741 

6 1 12 11 15 15 27 26 17 21 770 784 

7 1 10 12 16 14 26 26 22 20 798 827 

Sum barnetrinn  7 80 80 101 101 181 181 135 126 5.159 5.002 

Ungdomstrinnet 8 2 20 23 32 29 52 52 37 27 855 855 

9 2 24 21 28 31 52 52 28 28 891 855 

10 2 21 25 31 27 52 52 28 26 898 869 

Sum ungd.trinn  6 65 69 91 87 156 156 93 81 2.644 2.579 

Sum hele skolen 13 145 149 192 178 337 336 219 207 7.803 7.581 
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Tradisjonelt ble timer i skoleverket registrert som ”skoletimer” à 45 minutter. De 
nye forskriftene forutsetter at timene registreres som klokketimer à 60 minutter. 
Skolen står fritt til å organisere undervisningstimene i kortere eller lengre bolker, 
men alt skal i rapporter til GSI omregnes til klokketimer.  
Våre klasser har normalt 26 elever, men kan avvikes når dette er pedagogisk 
nødvendig eller forsvarlig. 
 
Skolen har et godt renommé, dette viser seg også ved at vi har langt flere søkere til 
elevplass enn hva vi kan tilby. Elevtallet varierer svært lite i løpet av året.  
 

 De aller fleste elevene bor i Bergen kommune 330 (329 i 2008) 
Askøy            3 (   3) 
Fjell kommune           2 (   3) 
Fusa            0 (   1) 
Os            0 (   0) 
Meland           0 (   0) 
Sund            1 (   1) 
Vaksdal           1 (   1) 

 
Elever som bor mer enn 4 km (i 1. klasse 2 km) fra skolen  
har rett til offentlig tilskudd til skoleskyss.  
Antall elever med skoleskyss er     229 (243) 
Elever med fysiske funksjonshemninger og enkelte andre elever kan  
få rett til gratis skoleskyss, eventuelt med drosje. Et mindre antall elever  
har fått et slikt tilbud gjennom hele eller deler av året. 
 

Andel katolske elever synes å flate ut i overkant av 60 % 
Antallet katolske elever har vært stigende i mange år, men synes nå å ha stabilisert 
seg i overkant av 60 %, i 2009 var der 64 % katolske elever (63 %) av elevflokken. 
Forøvrig er det vesentlig for skolen å ha en bred rekruttering. En friskole kan 
risikere å ha en skjev elevmasse ved å rekruttere i forhold til sosiale grupper eller 
elever med særskilte forutsetninger/vansker. Det har alltid vært oppfattet som 
viktig for St. Paul skole å ha en ”balansert” elevflokk.  
 
 

UNDERVISNINGEN 
 

Egen generell læreplan og egen fagplan i kristendomskunnskap 
De katolske skolene i Norge har felles, generell læreplan. Denne fanger opp alle 
elementer i tilsvarende offentlig læreplan, men tydeliggjør vår identitet og knytter våre 
skoler til Kirkens lære og tradisjon. Typisk for katolske skoler er en sterk vekt både på 
tradisjonell kunnskap (vitenskap) og allmenn kultur, men samtidig en like stor vekt på 
troens dimensjon. Tro og liv, tro og kultur er ikke motsetninger, men integreres. 
Vi har egen fagplan i kristendomskunnskap som erstatter religion, livssyn og etikk (RLE-
faget) i de kommunale skolene.  
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Av de ytre kjennetegn på skolens egenart er en aktiv bruk av kirken. Skoleårets 
begynnelse og slutt, samt de store høytidene feires med felles gudstjeneste i kirken. 
Ellers er det skolemesse hver fredag som forberedes av en klasse og hvor andre 
klasser på teamet deltar. I snitt vil elever ved St. Paul skole være i kirken om lag en 
gang hver måned sammen med klassen. 
 

Vi følger KUNNSKAPSLØFTET (lærerplan i offentlige skoler fra høsten 2006) 
 
Bortsett fra i kristendomskunnskap, følges de samme fagplaner som i kommunale 
skoler, fra høsten 2006 Kunnskapsløftet. Vi har samme minstekrav til timetall i de ulike 
fag. Elevene føres frem til samme eksamen, vitnemål og videregående skoler som 
elever fra kommunale skoler. På grunn av øket lærestoff i kristendomskunnskap, har 
vi noe høyere timetall enn lovpålagte minstekrav. 
 

(Klokketimer) Barnetrinnet 
1. – 7. klasse 

Ungdomstrinnet 
8. – 10. klasse 

Sum 

Kristendomskunnskap 456 228 684 

Norsk                 1.372 398 1.770 

Matematikk        888 313 1.201 

Naturfag 328 256 584 

Engelsk              366 227 593 

Annet fremmedspråk 0 227 227 

Samfunnsfag 385 256 641 

Kunst og håndverk 477 150 627 

Musikk 285 85 370 

Mat og helse 114 85 199 

Kroppsøving 478 228 706 

Klasse-/elevrådsarbeid 0 71 71 

Utdanningsvalg  0 113 113 

Sum 5.159 2.637 7.796 

 

Det ligger fleksibilitet i at timetallet er gitt som årstimer for bolker (småskoletrinnet, 
mellomtrinnet og ungdomstrinnet). Timene kan fordeles ulikt over 38 skoleuker per 
år og fordeles på de antall årstrinn som inngår i bolken. 
 
Vi har likevel fortsatt en normal-timeplan som ramme for undervisningsopplegget, 
men denne er ikke lengre det samme avgjørende styringsverktøyet som tidligere.  
 
Planene er enklere og mindre omfattende, men samtidig mer forpliktende. Det har 
vært fremmet som en innvending fra en del at planene kan bli for upresise. Ikke minst 
møter skolen utfordringer i forhold til vurdering og bruk av karakterer. 
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Oversikt over samlet undervisningstimetall 2010 (2009): 
+ 

 
Årstimer til undervisning:  1.-4. årstrinn  5.-7. årstrinn   Ungd.trinn  Sum 
Ordinære undervisningstimer  3.874 (3.791) 2.879 (2.724)    5.912 (6.067) 12.665 (12.582) 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spes.underv. etter enkeltvedtak 1.310 (   912)   980 (  798)    2.200 (2.565)  4.490 ( 4.275) 
Beregnet særskilt norskunderv.    560 (   741)   390 (  557)       814 (  712)  1.764 ( 1.710) 

 

 Sum særskilt undervisning 1.870 (1.653) 1.370 ( 1.055)      3.014 (3.277)  6.254 ( 5.985) 

 

    Morsmålsundervisning gitt av kommunen kommer i tillegg. 
 

Antall lærertimer til undervisning 5.744 (5.444) 4.249 (3.782)    8.926 (9.344) 18.919 (18.570) 

 
Andre årstimer      1. – 7. årstrinn  Ungd.trinn  Sum 
- Sosialped. tjenester m.v.     222  (452)      605 (   794)              827 ( 1.328)  
- Konverterte timer (byrdefull underv.)  225  (285)            396 (   171)             396 (   456)   
- Klassestyrertimer      200 (200)         171  (   171)              371 (    371) 
- Pedagogisk veiledning og utvikl. 1. – 10.                      390 (    390) 
- Årstimer, seniortiltak.                    257 
- Årstimer til fysisk aktivitet.                     85 
 
  Sum                    2.326 (  2.545) 

 

  Totalt årstimetall (ex morsmål)             21.245 (21.115) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

- Timer med skoleassistent      2.364 (2.035)       1.056 (1.385)       3.420 (  3.420) 
 

 I denne oversikten er timer regnet som 60 minutter, selv om vi i hovedsak gir 45 minutter skoletimer. 
 

Av oversikten fremgår at antall lærertimer har økt noe, og assistenttimer. Dette har særlig 
sammenheng med hvilke elever som har rett til spesialundervisning. For eksempel vil en 
elev med en fysisk funksjonshemning ofte ha bedre utbytte av et høyere antall 
assistenttimer enn et lavere antall timer med spesialundervisning. I alle slike saker bygger 
omfang og art av spesialundervisning på enkeltvedtak etter forvaltningsloven på grunnlag 
av uttalelse fra PPT.  
 
Skolen deltar regelmessig i de ulike undersøkelser av læringsutbytte, PISA-
undersøkelsen, Nasjonale prøver m.v. Årets nasjonale prøver var papirbasert i 
norsk lesing, men elektronisk i engelsk lesing og i regning. Presentert for 
skolestyret des. 2009 
 
5. TRINN: 
I norsk lesing lå våre elever i snitt på helt likt nivå som både Bergen kommune, 
Hordaland fylke og nasjonen. 
I engelsk lesing lå våre elever noe over snittet både i forhold til Bergen kommune, 
Hordaland fylke og nasjonen.   
I regning lå våre elever i snitt på akkurat samme nivå som Bergen kommune, 
mens Hordaland fylke og nasjonen her hadde et litt høyere snitt. 
 
8. TRINN: 
I alle fagene lå våre elever godt over snittet både i forhold til Bergen kommune, 
Hordaland fylke og nasjonen. Altså meget gode resultater her. 
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Tilpasset opplæring (bl.a. spesialpedagogisk arbeid) 
Alle elever har rett til tilpasset opplæring. De som ikke har eller ikke kan få 
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til 
spesialundervisning. Dette krever ekstra ressurser. 
 
Elever som etter sakkyndig vurdering (PPT) har behov for spesialpedagogisk tilbud, 
skal få spesialundervisning etter samme regler som i kommunale skoler. 
Kommunene tildeler ressurser til slik undervisning. Det er kommunene som fatter 
enkeltvedtak om spesialundervisning for friskolene. Etter samarbeid mellom skolen, 
kommunen og Fylkesmannen, har departementet innvilget søknad fra Bergen 
kommune om å delegere myndigheten til å fatte slike enkeltvedtak til rektor ved St. 
Paul skole. 

Skoleåret 2009/2010 er det fattet enkeltvedtak, Privatskoleloven § 3-6  jfr  Oppl.loven §5 
om spesialundervisning for 35 elever, 14 jenter og 21 gutter (38 elever i 
2008/2009). Spesialundervisningen koordineres av spesialpedagogisk team som har 
møte ukentlig hvor PPT deltar hver annen uke. Noen saker følges opp i månedlig 
helseteammøter med skolehelsetjenesten og i noen tilfeller også med sosialkontor 

 

Minoritetsspråklige elever 
Som menigheten, er skolen markert av et større antall minoritetsspråklige. Det er 
verdifullt for skolemiljøet at vi har elever fra mange ulike kulturer. I løpet av tiden ved 
skolen, vil de aller fleste elevene tilegne seg tilfredsstillende kunnskaper i norsk, men 
særlig på de lavere klassetrinn er særskilt norskundervisning helt nødvendig 
Språkferdighetene til minoritetsspråklige elever vurderes primært av elevenes lærere. 
Utvalgte elever testes av en av skolenes logopeder og/eller morsmålslærer. Skolen gir 
selv ekstra norskundervisning til minoritetsspråklige elever, mens kommunen har gitt 
tilbud om morsmålsundervisning. 
 
  

Elever med behov for særskilt norskopplæring etter klassetrinn 

Trinn:       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum 

2009:       17 14 11 11 13  4 11 12 14  3 110 
2008           13 13 12 13  4 10  4 19  9 10 107 

 

Bergen kommune har innvilget refusjon for kostnadene for å gjennomføre 61,9 
timer/uke (57) til særskilt norskopplæring til våre110 (107) elever med rett til slikt 
tilbud.   
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 Elever som får morsmålsundervisning av Bergen kommune: 

 2008 2009 

 Engelsk 8 13 

 Fransk 1 1 

 Gresk 1 2 

 Ungarsk 0 2 

 Polsk 3 7 

 Portugisisk 2 3 

 Russisk 1 2 

 Serbisk 1 1 

 Spansk 17 14 

 Tagalog (Fillipinsk) 1 1 

 Tamil   25 24 

 Tysk 2 3 

 Vietnamesisk 28 21 

Persisk 0 1 

Italiensk 0 1 

Tigrinia 0 4 

Sum 91 100 

 

 

Elevmiljøet 
Elevenes skolemiljø, kap. 9a i Oppl.loven, ved skolen er godt, de fleste melder om høy 
trivsel. Skolen deltar regelmessig i Elevundersøkelen i regi av Utdannningsdirektoratet som 
måler elevtrivsel m.v.  
De fleste elevene er skolemotiverte, har god arbeidsinnsats og har en god fremferd på 
skolen og i arrangement med skolen. Med nær 340 elever, forekommer likevel uønskede 
episoder og krevende forhold. Elevundersøkelsen gjennomført våren 2009, er 
gjennomgått i skolens organer. 
Ut over samarbeid med foreldrene og PPT, har vi i forhold til enkelte elever samarbeid 
med etater som barnevern, sosialkontor, sykehus, m.v. Skolen har en egen utarbeidet 
tiltaksplan mot mobbing og andre kriseplaner. 
Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller hendelser på skolen som har truet våre 
elevers helse eller sikkerhet.  
 

Pauline (skolefritidsordning/SFO)  
Vår skolefritidsordning, Pauline, gir tilbud om opphold for elever utenom 
skoletiden fra kl. 07.30 til 16.30. Det gis også tilbud om redusert plass i Pauline. 
Pauline er åpen alle skoledager, planleggingsdager, høst- og vinterferie samt en uke 
før og etter sommerferien. Pauline har inntil 75 plasser - hittil har alle søknader om 
plass blitt innvilget. SFO skal være selvbærende økonomisk med offentlig tilskudd 
og foreldrebetaling (skal resultatmessig gå i 0). Siden vi ikke mottar den samme 
subsidiering av lokaler som kommunale SFO, blir foreldrebetalingen hos oss noe 
høyere enn i Bergen, men likevel noe lavere enn i enkelte andre kommuner. 
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Skolepengesatser 
 
 

Foreldrebetaling skole 
Våren 

2009 

Høsten 

2009 

Barnetrinn; katolske elever 5.100 5.300 

Barnetrinn; ikke-katolske elever 6.240 6.490 

Ungdomstrinn; katolske elever 6.720 7.000 

Ungdomstrinn: ikke-katolske elever fra eget barnetrinn 7.700 8.000 

Ungdomstrinn; ikke-katolske elever som begynte hos oss 

på ungdomstrinnet 

9.150 9.500 

  

Foreldrebetaling i Pauline/SFO  2007 2008 2009 

Hel plass 11.000 11.660 12.500 

Redusert plass 7.750 8.220 8.800 

Skolens økonomi er basert på statlige tilskudd og en egenandel fra foreldrene. 
Skolen mottar statlig tilskudd i henhold til privatskoleloven. Offentlige tilskudd 
skal som utgangspunkt dekke 85% av driftsutgiftene. Tilskuddet beregnes på 
grunnlag av gjennomsnitt av de vanligste driftsutgiftene(normalsats) i kommunale 
skoler. En del driftsutgifter, samt husleie og investeringer, faller utenfor 
normalsatsen. 

* * * * * 

I november 2008 var det noe oppmerksomhet omkring våre skolepengesatser. 
Satsene ble derfor vurdert av Fylkesmannen i Hordaland som fant at våre satser 
ligger innenfor det vi har anledning til å innkreve, og at vi også kan ha ulike 
skolepengesatser for medlemmer av St. Paul menighet og andre elever. Som 
Bergens Tidende skrev: Det er lov å gi katolikkrabatt. 
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PERSONALE OG ARBEIDSMILJØ 
 

 

   Antall personer    Årsverk i alt 
 Menn Kvinner  I alt  Katolske  

Rektor og inspektører 2( 3) 2 (1)  4 (4) 3 (3)  3,2 (3,6) 
Rådgivere/sosiallærere 1 ( 0) 1 (2)  2 (3) 1 (0) 0,7 (0,7) 

Skoleprest 1 (1) 0 (0)  1 (1) 1 (1) 0,3 (0,3) 
Leder av Pauline 0 ( 0) 1 (1)  1 (1) 0 (0) 0,7 (0,7) 
 

   Antall personer    Årsverk  
 Menn Kvinner  I alt Katolske  
Lærere   8 (8) 30 (30) 38 (38) 15 (14) 31,0 (30,4) 
Assistenter i skolen   2 ( 1)   6 (  5)   6  (  6)   3 (  3)   2,1 (  2,2) 

Assistenter i Pauline   2 ( 1)   6 (  5)   8 (  6)   3 (  3)   3,9 (  3,5) 
Kontor og teknisk personale   2 ( 2)   2 (  2)   4 (  4)   1 (  1)   3,2 (  3,2) 
 

 Sum* 17 (17) 47 (46) 64 (63) 27 (26) 45,1 (44,6) 

*Noen personer er oppført dobbelt slik at sum av personale er noe høyere. 
 
I tillegg er der en rekke personer som har vært ansatt kortere perioder som vikarer, 
foredragsholdere m.m. Det ble sendt ut lønns- og trekkoppgave til 94 personer (102) 
ved utløpet av 2009 (+ 24 (12) under grense for oppgaveplikt, kr.4.000 kr/år). 
 
Det er innarbeidet at lærerne er organisert i fem team som ivaretar undervisningen 
for et bestemt antall klasser 
- S-team (1. - 4. klasse/småskolen) - M-team (5. - 7. klasse/mellomtrinnet)  
- 8. teamet    - 9. teamet   - 10. teamet 
 
Mest mulig skal hvert team være sammensatt slik at teamet kan ivareta alle de 
behov som er påkrevd for å gi elevene i gruppen det tilbudet de skal ha. Noen 
lærere må likevel undervise på mer enn ett team.  
 
Skolens ansatte har varierende alder, utdannings- og erfaringsbakgrunn. En stor 
gruppe ansatte har vært stabile ved skolen gjennom mange år. Skolen har en god 
stab av vel kvalifiserte lærere. Selv om det aldri har vært oppfattet som noe mål at 
samtlige lærere er aktive katolikker, vil skolen stå i fare for å miste sitt særpreg uten 
det nødvendige antall aktive katolikker. Ikke minst kommer dette til uttrykk ved at 
lærere i kristendomsfaget bør være personlig forankret i skolens bærende ideologi 
og tro. Ut fra Privatkoleloven, kan skolen stille tilleggskrav utover formell 
kompetanse. Behovet for å prioritere søkere med aktiv tilknytning til menigheten 
vil være størst på vårt ungdomstrinn. 
 
Syv lærere deltok på etterutdanningskurs i kristendomskunnskap ved MF i 2009. I 
tillegg har flere lærere deltatt på ulike kurs i matematikk, kunst og håndverk, 
rådgiving, spesialpedagogikk i 2009. 
 

Personaltur til Klosterneuburg 
Kollegiet ved St. Paul skole har vært på personaltur til Klosterneuburg i Østerrike, 
grunnet at våre prester i Bergen tilhører korherrene i Stift Klosterneuburg. Vi 
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ønsket å få se, og erfare stedet de har hatt sin hovedbase i mange år, og som de 
stadig vender tilbake til for å delta i fellesskapet.  
 
Stift Klosterneuburg, grunnlagt i 114, er en av de største skogeierne i Østerrike, og 
det drives vinproduksjon og annen næringsvirksomhet i tilknytning til klosteret. 
Prestene som er tilknyttet klosteret har ansvar for en rekke menigheter i området. I 
tillegg har de, ettersom flere nordmenn har gått inn i ordenen, påtatt seg ansvaret 
for å betjene St. Paul menighet i Bergen med prester. 

Biskopen i OKB, Markus Bernt Eidsvig, virket gjennom flere år i Stift 
Klosterneuburg. Da han i 2005 ble utnevnt til biskop, var han den første 
augustinerkorherre fra Stift Klosterneuburg som ble biskop siden 1913. Personalet 
fikk oppleve et meget velholdt, vakkert slottslignende kloster, utrolig vakre rom, 
korridorer, klosterhage, kapell og kirke med uuvurderlig kunstskatter og flott 
arkitektur, som korherrene forvalter, restaurerer og viderefører pietetsfullt inn i en 
moderne tid og design. Vi fikk delta på messer og vesper, hadde audiens hos en 
behagelig og lun abbed i en vakker sal med nydelig servering. Vi vandret i området, 
hadde våre kaffepauser på små koselige kafeer og fikk dagsturer til storbyen Wien. 
Dom Lukas og Dom Alois var gode informanter og guider. 

En slik personaltur skaper samhold, gir inspirasjon og identitet. 

Styreleder deltok på egen regning. 

 

Arbeidsmiljø 
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 
denne forbindelse. Sykefravær med egenmelding (inntil 3 d.) i 2009 var 1,3 % (1,2 
%). Sykefravær inntil 16 dager (grense for refusjon fra trygdekassen) var 2,1 % mot 
3,7 % forrige år. Totalt sykefravær i 2009 var 5,8 %, mot 7,6 % forrige år. 
Gjennomsnittlig sykefravær i Norge 2009 var 7,5 % (7,0 %). En relativ lav 
sykefraværsprosent sett i henhold til svineinfluensa høsten 2009. 
Det er ikke registrert at ansatte har vært utsatt for skader eller ulykker i forbindelse 
med utførelsen av arbeidet.  
 

Likestilling 
Forholdet mellom menn og kvinner ansatt ved skolen fremgår av oversikten side 
10. Av styrets 5 medlemmer er 3 menn. Skolens personalpolitikk anses for å være 
kjønnsnøytral på alle områder. Ved nye ansettelser vil skolen praktisere likestilling 
mellom kjønnene. 
 

Rektor (daglig leder) 
Etter 31 år i stillingen, fratrådte Gjermund Høgh stillingen som rektor 31. juli 
2009.  Ronny Michelsen overtok stillingen fra 01. august 2009. 
 

Skoleprest 
Fra august 2007 er Lukas Lorf-Wollesen Can.Reg., kapellan i menigheten, tilsatt 
som skoleprest i 25 % post. 

St. Paul skole har katolsk kristendomsundervisning, en katolsk rektor og mange 
katolske lærere. I tillegg ligger skolebygningen rett ved kirken, hvor det er flere 
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prester, diakoner og ordenssøstre, som stadig er tilgjengelige. Hvorfor har så 
skolen en egen prest? At St. Paul skole, slik som de andre katolske skolene i Norge 
og i hele verden, har en skoleprest, viser at både kirken og skolen legger stor vekt 
på en omfattende oppdragelse av barn. Siden vi er skapt av Gud, og siden livets 
mål er å oppnå hellighet (et stort ord, som likevel ikke betyr noe annet enn at vi 
lever etter Guds bud og gradvis fordyper vårt forhold til ham, slik at vi engang 
oppnår fullkommen enhet med ham), må en katolsk skole sette de barn den er 
betrodd, i stand til å oppnå dette målet. Dette bør skje i tett samarbeid med 
foreldrene og menigheten. Oppdragelse i den katolske forståelsen er mye mer enn 
å forberede barn til å ta sin plass i samfunnet og arbeidslivet.  

2. Vatikankonsils dokument Gravissimum Educationis formulerer det slik: ”Den 
sanne oppdragelse ser det imidlertid som sin oppgave å danne den menneskelige personlighet med 
dens endelige mål for øye, samtidig med at den tar sikte på det allmenne vel i det samfunn der 
mennesket er medlem, og hvis forpliktelser det som voksen skal vedkjenne seg”.  

Hva betyr nå dette konkret? Det er ikke alene skoleprestens oppgave å sikre at den 
religiøse delen av disse pedagogiske målene blir oppnådd.  

Skoleprestens bidrag er imidlertid:  
- Å sørge for feiringen av sakramentene 
- Å fremme stabens, elevenes og foreldrenes åndelige og personlige utvikling  
- Å fremme den offentlige og private bønns ånd og praksis  
- Å forsøke å evangelisere  
- Å styrke og støtte elever og andre medlemmer av staben i det samme arbeidet  
- Å bygge og opprettholde bånd til St. Paul menighet 

Pedagogiske aktualiseringsområder/kompetanseutvikling 
I henhold til vår egen læreplan og til Kunnskapsløftet, har vi satt fokus følgende 
emner: IKT, Uteskole, Vurderingskriterier, Nord-Sør/sosiallæren, team på tvers. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Menighetsfakultetet (MF) 
Etter ”bestilling” fra rektorkollegiet for de katolske skolene, etablerte MF fra 
høsten 2008 et studietilbud (15 studiepoeng) i kristendomskunnskap spesielt 
tilrettelagt våre skoler, men noen få andre deltok også. Fra St. Paul skole deltok 8 
lærere vår 2009, og tre høst 2009. 
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IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) 
Skolen har en god utvikling mht IKT. 
Vi har for tiden 2 separate nettverk: Ett for administrasjon og andre 
personsensitive informasjoner, og ett annet som lærere og elever arbeider på. Vi 
vurderer dette som sikkert nok i forhold til å unngå at informasjon kommer på 
avveie, dersom retningslinjene følges. 
Antallet datamaskiner har økt kraftig de siste årene, og skolen har nå ca 140 pc’er 
totalt. Av disse er ca 90., hvorav 30 er bærbare, tilgjengelige for elever. 
Leasingavtalen med Doorway (tidl. Thinway) er videreført og avsluttes i november 
2010. Det er da opp til oss om vi vil kjøpe utstyret tilbake (ca 1000 per tynnklient) 
eller sende det tilbake til Doorway. Det bør være en diskusjon på om vi skal kjøpe 
ut alle eller bare noen av tynnklientene eller evt se om vi skal ha noe annet. Dette 
kan sees i forhold til hva den nye videregående skoen skal foreta seg på IKT 
området. 
Elektroniske tavler fins nå i 9 av 13 klasserom. Planen er å øke dette til en tavle i 
hvert klasserom. Vi har gode erfaringer mht bruk av dette hjelpemiddelet. 
Epost er nå overført til OKB v/ Mats Tande etter en lengre periode med 
problemer med båre epostleser hos Its Learning og kontoene hos Dataguard (ex 
MTUlink). 
Vi jobber fortløpende i forhold til kvalitetssikring etter mal fra KFF.  
 

Skolebiblioteket 
I 2009 økte tilfanget på bøker på skolebiblioteket med 355 bøker. Per 31. 
desember 2009 var totalt 8.221 bøker registrert i bibliotekets elektroniske katalog, 
som for øvrig er tilgjengelig og søkbar også på Internett. Biblioteket har 7 
datamaskiner tilgjengelig – 2 knyttet til selve bibliotekkatalogen, 2 for 
informasjonssøk på Internett og 5 mac’er spesielt knyttet til opplæring i 
multimediaprogrammer.  Biblioteket er bemannet 16 timer i uken – fordelt over tre 
dager. 
I 2009 var registrert antall utlånte bøker 3.095 stk. fordelt på 306 aktive lånere. Til 
sammenligning var de samme tallene for 2008 2.954 bøker og 344 aktive lånere – 
og i 2007 3.179 bøker og 279 aktive lånere. 
 
Målsettingen må være at alle elever låner minst en bok i løpet av året. Elevene på 
småskoletrinnet har faste timer på biblioteket og er dermed aktive lånere alle 
sammen. Manglende bruk av biblioteket på mellom- og ungdomsskoletrinnene 
skyldes i stor grad at elevene henter faglig informasjon på Internett, kombinert 
med mangel på oppdaterte fagbøker. Ved lesing av skjønnlitteratur benytter denne 
gruppen ofte egne bøker (jfr. Bok til alle), egne klassesett eller bøker lånt ved det 
kommunale biblioteket. 
 

 
Skolebygninger 
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Skolen disponerer bygninger som er bygget for skolens drift og gunstig stilt til 
rådighet av Oslo katolsk bispedømme gjennom leiekontrakt. Skolen har et 
gulvareal på nær 5.200 m². Anlegget fungerer tilfredsstillende for skolens bruk.  
Skolens husleie er 2.500.000 kr/år hvilket innebærer en subsidiering fra eier.  
 

 
Opprettelse av videregående avdeling ved St. Paul skole fra høsten 2011 
Skolen har gjennom en årrekke arbeidet for å etablere en videregående skole, et 
katolsk gymnas som videreføring av dagens skole. Det har vært drøftet om den 
videregående avdelingen bør være en del av dagens skole eller om en selvstendig 
enhet er riktigst. På sikt synes det riktig at grunnskolen og den videregående skolen 
drives som to selvstendige enheter, men det vil være hensiktsmessig av hensyn til 
skolemiljø og faglighet at gymnaset i oppstartsårene kan være en del av den 
etablerte skolen.  
 
Planene er blitt realistiske ved at vi er gitt tilsagn om å kunne disponere Florida 
sykehus til formålet. Kommunen leier i dag Florida, men leiekontrakten utløper 
senest 31.12.2012 og vil ikke forlenges. Kommunen kan muligens være interessert i 
å fraflytte Florida noe tidligere enn kontrakten tilsier, da dagens sykehjemsplasser 
er planlagt flyttet til Fyllingsdalen våren (mars) 2012. Arbeidene på Fyllingsdalen 
Sykehjem sies å være i rute. Med ett års ombygning, kan Florida tidligst tas i bruk 
som gymnas fra august 2013. Det kan fort bli et års forsinkelse. Ombygningen vil 
finansieres i samarbeid med Oslo katolske bispedømme. 
 
Et par/tre år før Florida er ombygget søkes gymnaset etablert i midlertidige lokaler 
nært dagens skole, som også har noe ledig kapasitet i spesialrom. Det legges opp til 
at skolen det første året har to klasser med 25 elever på VG1 trinn, for så i løpet av 
fem år vokse til 3 klasser à 30 elever på hvert trinn, VG1, VG2 og VG3, med inntil 
270 elever. 
 
Florida vil gi plass til en katolsk videregående skole med studieforberedende 
utdanningsprogram, med tre parallellklasser og inntil 270 elever. For oss er det 
antagelig riktig å bruke begrepet KATOLSK GYMNAS. Florida vil også gi plass til 
ytterligere en elevgruppe på 30 elever. Når gymnaset er etablert, vil det vurderes å 
etablere et tilbud for funksjonshemmede/psykisk utviklingshemmede. Det vil vi 
komme tilbake til på et senere tidspunkt og eventuelt sende inn ny søknad om en 
slik etablering. 
      

Det er en avgjørende forutsetning for etablering av gymnaset at det ikke forringer 
økonomi, kvalitet eller muligheter for dagens St. Paul skole. 
 
St. Paul skole er i dag godkjent for inntil 510 elever på grunnskolenivå. Skolens 
lokaler er godkjent for 351 elever, men vi har selv satt et tak på 340 elever. Selv om 
vi ikke planlegger å utvide elevtallet i grunnskolen, er det ingen grunn til å gi fra seg 
godkjenningen av inntil 510 elever. 
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Etablering forutsetter godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Frist for 
innsendelse av søknad om opprettelse av videregående avdeling fra høsten 2011, er 
01. april 2010.   
 

Forholdet til Oslo katolske bispedømme 
Bispedømmet opprettet et eget skolekontor 01. august 2009, som ledes av skoleråd 
Gjermund Høgh. Skolekontoret bidrar også ved å søke å utvide skolen til å 
omfatte en videregående avdeling (katolsk gymnas). 
Skolene vil fortsatt være avhengige av bispedømmets støtte, primært gjennom 
subsidiert husleie, for fortsatt å opprettholde virksomheten.  
Forholdet til bispedømmet er godt. Ny rektor setter stor pris på opprettelsen av 
skoleråd. 
 

Skolestyret 
Skolestyret har i 2009 bestått av styreleder Tore Ludvig Olsen, sogneprest Alois 
Brodersen og Tom Sch. Skare som er oppnevnt av skolens eier, samt Grace B. 
Staines valgt av foreldrerådet og Stephanie Achen som er valgt av skolens ansatte. 
Styret avholdt 5 møter i 2009. Det er tegnet styreforsikring. 
Utover styrets medlemmer med stemmerett, er der en rekke personer og grupper 
som har rett å delta på styrets møter. 
Rektor er skolens daglige leder og skolestyrets sekretær. 
 

St. Paul menighet 
Skolen arbeider nært og godt med St. Paul menighet som sin viktigste 
samarbeidspartner, forholdet til menigheten er avgjørende for skolens 
selvforståelse. 
 

Andre katolske organisasjoner 
Skolen har også et nært samarbeid med de tre andre katolske skolene i Norge. 
Våre skoler er tilsluttet den europeiske forening av katolske skoler, European 
Committee for Catholic Education (CEEC). 
Skolen samarbeider med Caritas (den katolske kirkes hjelpeorganisasjon). Hver 
høst arrangerer Caritas et kurs for lærere fra de katolske skolene hvor ”Nord/Sør-
spørsmål blir behandlet.  
Skolen støtter en yrkesskole for piker, Christiania, i Lima Peru, som mottar del av 
overskudd fra skolens årlige SOS-fest.  
 

Andre friskoler 
Skolen er medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF) og oppfatter det som en 
effektiv organisasjon og spesielt viktig i forhold til offentlige myndigheter.  
 

Bergen kommune 
Skolen samarbeider med Bergen kommune, primært i forbindelse med 
spesialundervisning i henhold til privatskolelovens § 9 og tilbud til 
minoritetspråklige elever – se avsnitt om tilpasset opplæring.  
Vi samarbeider også med kommunen om oppgjøret for skoleskyss.  
Kommunen gir også tilbud om deltagelse i ulike prosjekter innen ”Den kulturelle 
skolesekken”. 
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Mot en begrenset kostnad, har våre ansatte igjen mulighet til å delta på kurs 
kommunen tilbyr sine lærere. 
Lønninger i skolehelsetjenesten og PPT dekkes av kommunen.  
 
Skolehelsetjeneste 
Skolen har skolelege og skolehelsesøster som er tildelt fra kommunen, skolelege 
Merethe Gillow i 10% post og helsesøster Bente Vatle i 35 % post.  
Skolehelsetilbudet er en integrert og positiv del av skolen. Vi hadde et greit 
samarbeid om svineinfluensaepedemien, tiltak på skolen, rundskriv til foresatte og 
informasjon på web siden, http://www.stpaul.no/filer/influensa.html. 
 
Skolepsykologisk tjeneste (PPT) 
Skolen sorterer under PPT-Bergenhus. Tjenesten er viktig både i forhold til 
enkeltelever og systemrettet arbeid. Skolen er godt tilfreds med kvaliteten i 
samarbeidet med PPT. Kapasitetsproblemer i PPT medfører at de kun i liten grad 
har mulighet til å engasjere seg i systemrettet arbeid. Vi har derfor gitt uttrykk 
overfor Kommunalavdeling Skole at vi ønsker at PPT-Bergenhus tildeles større 
ressurser. 
 

Staten 
Skolen står under offentlig tilsyn av Fylkesmannen i Hordaland.  Oppgaven med å 
føre tilsyn med private skoler ble i behandlingen av St.prp. nr. 1 (2008-2009) 
besluttet overført fra Fylkesmannen til Utdanningsdirektoratet.  
Overføringen trådte i kraft 1. august 2009. 
Forholdet til tilsynsmyndigheten er godt. 
Det ble gjennomført statlig tilsyn (ved Fylkesmannen) våren 2009, der det ikke ble 
funnet avvik. 
 
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
Skolestyret mener årsberetningen og årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over 
skolens stilling og resultat samt eiendeler og gjeld.  
Skolen har ikke en økonomisk målsetting. 
Ordinært driftsresultatet viste et overskudd på kroner 415.378 (371.778) for 2009 
som føres mot skolens egenkapital. St. Paul skole har per 31.12.08 en positiv 
egenkapital på kr. 2.707.189 (2.291.811).  
Forsikringssum for innbo og løsøre er kroner 8.759.562 (8.571.000) 
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.  
 
Sikkerhet og forurensning  
Skolen oppfyller de pålagte krav etter forskrift om systematisk HMS-arbeid i 
virksomheter forhold til luftkvalitet, brannsikkerhet, bygningsmessige forhold etc. 
Luftfiltre skiftes rutinemessig og luftkvalitetsprøver gjennomføres, brannøvelser 
avholdes, vernerunder gjennomføres m.v. Skolen oppvarmes elektrisk. Skolens 
virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det har ikke vist seg svakheter ved 
skoleanlegget som har negativ betydning for helse, miljø eller sikkerhet. Skolen er 

http://www.stpaul.no/filer/influensa.html
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