


DETTE ER BRANNFJELL

•Hvordan går det med elevene?

•Undervisning og vurdering for læring

• Elevenes læringsmiljø og skolens trivselsplan

• Trygghet i nærmiljøet-bli natteravn

•Utdanningsvalg-UDV

• Samarbeid skole-hjem

•Kommunikasjon med skolen
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UNDERVISNINGFire Prinsipper
Elevene forstår hva de skal lære og hva 
som er forventet

Elevene får tilbakemeldinger som forteller 
dem om kvaliteten på arbeidet eller 
prestasjonen

Elevene får råd om hvordan de kan 
forbedre seg

Elevene er involvert i eget læringsarbeid 
ved blant annet å vurdere eget arbeid og 
egen faglig utvikling

VFL



LUDVIGSENUTVALGET

• KOMPETANSER I FREMTIDENS SKOLE
• Fagspesifikk kompetanse
• Å kunne lære
• Å kunne kommunisere, samhandle og delta
• Å kunne utforske og skape

• Dybdelæring i fag
• Fagovergripende kompetanser
• Flerfaglige temaer; det flerkulturelle 

samfunn, folkehelse, livsmestring, 
bærekraftig utvikling



UNDERVISNING 

•Analyse og kloke pedagogiske valg
• Felles utviklingsarbeid og sterke 

fagseksjoner
• Skriving i prosess med vekt på verb
• Singapore-metoden i matematikk
• Elevaktivitet og læringspartnere
•Dialog og hyppige tilbakemeldinger



UNDERVISNING OG VURDERING

• Underveisvurdering i undervisningen, prosess og dialog

• Fagutvikling varsles på its; karakterer settes kun ved halvårsvurdering

• Formelt varsel om nedsatt karakter gis kun i orden og oppførsel

• Utviklingssamtaler med kontaktlærer høst 2018; foresatte kan lese 
vurdering fra faglærere på its

• Samtale med faglærere i februar 2018; erstatter utviklingssamtalen på 
9. og 10. trinn Møt opp



ELEVENES LÆRINGSMILJØ

• En åpen skole

• Vi vil ha:
➢Arbeidsro
➢Inkludering
➢Samarbeid
➢Hyggelige kommentarer
➢Vennlige blikk
➢Ryddige omgivelser               



ELEVENES LÆRINGSMILJØ

• Skolens ressursteam; helsesøster, PPT
•Oppfølging av elever med fravær
•Helsesøster hver dag, psykolog 2 dager
• To kompetente rådgivere
• Samarbeid med utekontaktene
• Inkludering – det viktigste vi gjør!



Alle elever har rett 

til et trygt og godt 
skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel 
og læring

– Opplæringsloven kapittel 9A



Hva kan du som foresatt gjøre? 

Hvis ditt eller andre barn opplever 
å ikke ha et trygt og godt 
skolemiljø: 

➢Ta kontakt med skolen og rektor 

➢Du kan ringe eller sende e-
post

➢Be om et møte med 
kontaktlærer og/eller rektor 



SKOLENS TRIVSELSPLAN

•Alt vi er felles om

•Alt vi alle gjør for at alle skal ha det bra
➢Fadderuke og aulasamlinger
➢Trivselstiltak for klassen
➢Mitt valg
➢Arbeid mot rus
➢Samarbeid med bydelen; alle våre gode hjelpere og 

samarbeidspartnere



UDV

• FORSERT LØP: MATEMATIKK ELLER ENGELSK PÅ VGS PÅ 
10 TRINN

•HOSPITERING VGS; 9. OG 10. TRINN

• SMAKEBITER FRA FAG VGS OG UNGT 
ENTREPRENØRSKAP

• FØLG MED!!!



SAMARBEID SKOLE - HJEM

• I FAU diskuteres pedagogikk og prinsipielle forhold; 
møte mandag 17.9 kl.18.00

• Enkeltsaker tas opp med den faglærer det gjelder

•Alvorlige forhold rettes til skolens ledelse

• I utviklingssamtaler diskuteres elevens faglige og 
sosiale utvikling

•Diskusjonspunkt på foreldremøtene



REGLER FOR PERMISJON

Er det forsvarlig? Innsats, tidligere permisjoner

Ikke ved prøver og normalt ikke ved ferie og treningsleir. 
Kan innvilge til familiebegivenheter, 
organisasjonsarbeid, idrett/kultur på høyt nivå

•Permisjon til utøvelse av talent på høyt nivå; ikke 
trening / forberedelse; alt. opplæring?

•Arbeidsmiljøet i klassen

•Krevende kompetansemål 



KOMMUNIKASJON MED SKOLEN

• I AppStore eller Google Play søker du opp 
appen Skolemelding foresatte

• Få informasjonen fra skolen "rett i lomma" 

• Få push-varsel når det kommer melding

• Skiller mellom flere barn

• Sende melding til barnets 

kontaktlærer/faglærer eller andre ansatte 

på skolen

• Svare på meldinger du har fått fra skolen



• Skolens lærere har ikke smarttelefon i regi 
av skolen

• Skolens lærere vil benytte portalen til å 
svare på meldinger 

• Skolens lærere vil svare raskt på 
henvendelser, men ikke på kveldstid 

• Sensitivt innhold skal ikke sendes i appen, i    
portalen eller på mail. Be da om samtale

• Tenk personvern



PRAKTISK INFO

PC-KONTRAKTER
I KLASSENE NÅ:
•Velge trivselsgruppe
•Velge representant til FAU
•Velge klassekontakt



ROMOVERSIKT

• 9A  26

• 9B  25

• 9C  38

• 9D  39

• 9E  20

• 9F  37

• 9G 29


