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Administrasjon

Ledelsen:

Rektor :                 Vigdis Lad – 8.trinn

Ass. rektor: Trude Friedrich – 10.trinn

Inspektør: Terje Kirsebom – 9.trinn
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Rådgivere /sosiallærere:

Odd L. Rostad

Jorid H. Lundeberg
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Kontaktlærere

10A: Christian Arntzen          

10B: Annicken Repshus og Hans Bertil Voll         

10C:   Gøran Kristoffersson          

10D: Oda Tajet og Sigrun Lyse         
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Agenda

1. Rådgiverne har ordet

2. Felles informasjon fra rektor:
- Endringer skoleåret 2017-18
- Trygt og godt læringsmiljø                                    

3.  Lekser på Øraker skole

4. Klassevis orientering ved kontaktlærerne
- valg av klassekontakter
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Jorid og Odd har ordet
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Utdanningsvalg 10. klasse
Årsplan skoleåret 2017 / 2018

HØST 2017:

• Orientering klassevis om strukturen i videregående skole

• Infomøte for foresatte 27.09.17 kl.18.00

• Uke 41 – 44: Kurs på videregående skoler. Elevene melder seg på kursene 
elektronisk.

• YoU–messe på Oslo spektrum 8.november.

• Samtaler med elevene, enkeltvis og i grupper.
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VÅREN 2018:
• Gjennomgang av skoletilbud i Oslo, brosjyre og internett, med tilbud om 

ulike utdanningsprogram i Oslo.

• Skolebesøk – ”Åpne skoler”  
• Samtaler med elevene fortsetter.  Samtale rådgiver/elev/foresatt etter 

avtale.

• Gjennomgang av søknadsskjema på internett. (www.vigo.no)                  
• 1. mars: frist for ordinær søknad om inntak til videregående skole.
• Ca 8.juli: 1. inntaksrunde ferdig – inntaksvedtaket legges ut på 

internett.(Svarfrist 8 dager.)
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Skoleåret 2017-18    

Tettere fagsamarbeid på skolen
- Mer likhet i undervisningen
- Metodeansvarlighet 
- Større deling av erfaringer
- Våre elever - løfte i flokk
- Mindre variasjon i resultater
- Større fleksibilitet i organiseringen av basisfag
- Mer effektiv utnyttelse av tilrettelegginger og ressurser
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Utgangspunkt 
Elever

• 341 elever i ordinært løp – 12 klasser
• 10 elever i mottaksklasser
• Ca. 7 % av elevene har krav på tilrettelagt undervisning 

(spesialundervisning)
• 15 elever på 10.trinn forserer matematikk eller engelsk 

på Ullern vgs
• 3 elever på 9.trinn forserer R1 på Ullern vgs
• x antall elever på 9.trinn skal forsere 10.trinn i 

matematikk eller engelsk
• 23 elever har krav på bedre opplæring i norsk
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Hva har vi prioritert?

• Lærerne organisert i faggrupper

• Parallellegging av basisfag – større fleksibilitet
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Konsekvenser

• Nye faglærere for elevene

• Lærerne underviser på flere trinn

• Annen utnyttelse av timeplanen 

• Behov for et felles leksesystem på hele skolen
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Trygt og godt skolemiljø 
Skolens ansvar i forbindelse med krenkelser, som mobbing og trakassering

Øraker skole
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Alle elever har rett 

til et trygt og godt 

skolemiljø som 
fremmer helse, 
trivsel og læring

– Opplæringsloven kapittel 9A

Foto: Oslo kommune



Nye bestemmelser i opplæringsloven 
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� Nulltoleranse mot krenkelser 

� Skjerpet aktivitetsplikt

� Skolen skal lage en aktivitetsplan 

� Ny klageordning 

� Informasjonsplikt til foresatte og elever 



Nulltoleranse mot krenking
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� Skolen har nulltoleranse
mot krenking, som 
mobbing, vold, 
diskriminering og 
trakassering.

� Det er elevenes egen 
opplevelse som er 
avgjørende.  

Foto: Oslo kommune



Skjerpet aktivitetsplikt
– elev som krenker elev
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Alle som jobber på 
skolen skal: 

� Følge med på om elevene 
har et trygt og godt 
skolemiljø

� Gripe inn mot krenkende 
adferd dersom det er mulig

� Varsle rektor dersom de får 
mistanke om / kjennskap til 
at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø. I alvorlige 
tilfeller skal rektor varsle 
skoleeier 

Skolen skal: 

� Undersøke: 

� Ved mistanke om / kjennskap til at 
en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø, skal skolen snarest 
mulig undersøke saken 

� Sette inn tiltak: 

� Så langt det finnes egnede tiltak 
skal skolen sørge for at eleven har 
et trygt og godt skolemiljø. 

� Skolen skal lage en skriftlig 
aktivitetsplan når det skal gjøres 
tiltak i en sak



Skjerpet aktivitetsplikt
– dersom en som jobber på skolen krenker en elev
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Dersom en som jobber på skolen får mistanke om eller 
kjennskap til at en annen som jobber på skolen utsetter en 
elev for krenkelser:

� Vedkommende skal straks varsle rektor

� Rektor varsler skoleeier

� Er det en i skolens ledelse som krenker, kan skoleeier varsles 
direkte



Hva kan du som 
foresatt gjøre? 

12.09.2017
20

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 

Foto: Oslo kommune



Ny klageordning 
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• Dersom dere mener at 
skolen ikke har oppfylt 
aktivitetsplikten, kan dere 
melde saken til 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus.

• Fylkesmannen vil bare 
behandle saken dersom 
dere i forkant har tatt opp 
saken med rektor og det 
har gått minst fem 
virkedager fra saken ble 
tatt opp med rektor.

• En eventuell klage bør være 
skriftlig og begrunnet. 
Konkretisere hva dere er 
misfornøyde med.

• Hvis fylkesmannen kommer til at 
skolen ikke har oppfylt 
aktivitetsplikten sin, kan 
fylkesmannen i et enkeltvedtak 
bestemme hva skolen skal gjøre 
for å sørge for at eleven får et 
godt og trygt skolemiljø.



Lekser på its
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Formålet med FAU

� Bindeledd mellom foresatte og skolen

� Sikre reell medvirkning for foresatte

� Ha medansvar  for at læringsmiljøet til 
elevene er trygt og godt
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FAU og skolen ønsker

� Engasjerte foresatte 

� To foresatte fra hver klasse (klassekontakt og FAU-
representant)

Klassekontakten – "Innenriksminister"

FAU-representanten – "Utenriksminister"

� Øraker FAU møtes en gang /mnd; 2.tirsdag i  mnd fra 
18:00-20:00. Første møte 19.9.16. 
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Bli med og bidra til at elevene våre får et best 

mulig utbytte av tiden de er på skolen!


