
Velkommen til 
foresatte  på   
10.trinn

09. september 2020

Øraker skole



Agenda

1. Kontaktlærer presenterer generell informasjon fra skolen

2. Kontaktlærers klassemøte

Valg av FAU- og klassekontakt
Møter i FAU den andre tirsdagen i hver måned. 
Første møtet er 6. oktober.

Klasselister i Skolemelding og Skoleplattform Oslo – kontaktlærerne 
sender ut til foresatte
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Generell informasjon fra skolen:
Administrasjon

�Ledelsen:

Rektor: Vigdis Lad – 8.trinn

Assisterende rektor:  Øystein Skau – 9.trinn (starter 1. oktober)

Inspektør:  Terje Kirsebom – 10.trinn

� Rådgivere /sosiallærere:

Hilde Garberg (vikariat for Jorid Lundeberg)

Anita Storvik Fjell 

Jorid Lundeberg (i permisjon)
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Kontaktlærere 2019/20

� 10A: Marit Hjørnegård og Pejman Mansouri

�10B: Göran Kristoffersson

� 10C: Sigrun Lyse (lærerspesialist)og Tina Bay Adamsen (lærerspesialist)

� 10D: Markus Pedersen

�10E: Hans Bertil Voll

Trinnledere: Tina Bay Adamsen og Sigrun Lyse
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Skoleåret 2020/21
� Syke personer skal ikke være på skolen

� God hygiene og forsterket renhold

� Redusert kontakt mellom personer
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Gult trafikklys

� Hele klasser regnes som en kohort

� All undervisning foregår som vanlig

� Alle skolens innganger benyttes

� Vi vasker/desinfiserer hender ved ankomst til klasserommet og før spising

� Alle elever er ute i friminuttene – ved dårlig vær/vinter – åpnes klasserommene

� Kantine og drikke- og matmaskiner er stengt

� Vask av pulter og stol hver dag
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Rødt trafikklys

� Hver klasse deles i mindre kohorter

� Vi prioriterer fulle skoledager for elever i mottak og 10.trinn

� 10.trinn tar i bruk samlingssal og to klasserom /grupperom pr klasse

� Klassene på 8. og 9.trinn deles i to og går annenhver dag på skolen.

� Elevene som har hjemmearbeid følger klassens arbeidsplan.

� Vi benytter alle innganger til skolen

� Vi spiser i klasserommet
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Ved sykdom / fravær fra skolen -elever

� Alle elever som blir syke på skolen, skal hjem. Kontoret kontakter 
foresatte. Det forventes at elevene holder seg hjemme.

� Eleven finner fagstoff på Its.

� Det forventes at eleven (som ikke er for syk), følger opplegget og holder 
seg oppdatert.
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Ved sykdom / fravær fra skolen - ansatte

Vi følger vanlig prosedyre for bruk av vikarer

�Vi setter inn vikar så langt vi klarer

� Klasser kan slås sammen. Med god håndtering av smittevern

� Skoledagen kan avsluttes tidligere (med oppgaver hjemme)

� Lærere lager opplegg på vanlig måte 
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Skolen stengt - hjemmeskole

�Dersom en lokal smittespredningssak skulle medføre at skolen stenges ned 

�Undervisning via Teams og arbeidsplaner

�Juleballet skal tas opp i FAU, men mest sannsynlig må juleballet avlyses pga
COVID-situasjonen

�Sjoa-turen ble jo avlyst. Hva man gjør med innsamlede penger skal tas opp i 
FAU.
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Rådgivere
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Utdanningsvalg 10. klasse
Årsplan skoleåret 2020/21

Høst:

� Orientering klassevis om strukturen i videregående skole

� YoU–messe, digital

� Samtaler med elevene, enkeltvis og i grupper.

� Brev med koder kommer pr. post i des-jan
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Vår:     

� 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, vigo. (Svarfrist 8 dager.)

Nettsider: vilbli.no, utdanning.no, vigo.no
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Forventninger til samarbeidet skole-foresatte

� "Alle elever har rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring" Opplæringsloven, kap.9A

� Følge opp elevene – orden og oppførsel

� Rus, hjemme-alene fester

� Hva skjer på mobilen?

� Snakke skolen opp – ta kontakt med oss om noe er uklart
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Nytt administrasjonssystem IST

Pga barnesykdommer i det nye datasystemet IST mangler kontaktlærer 
foreløpig mulighet til å redigere dagsfravær digitalt. 

Kontaktlærer fører fraværet på papir enn så lenge. Meld fravær til 
kontaktlærer.

Vi regner med dette er oppe og går snart, og dere kan da følge med via 
foreldreinnloggingen i portalen – fravær, anmerkninger og karakterer
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10. Klasse - standpunktkarakterer

Arbeidet fram mot standpunktkarakteren i slutten av 10. klasse begynner 
nå – følg med på hvordan eleven gjør det underveis. Det er for sent å sette 
inn støtet for å forbedre standpunktkarakterene til våren!
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Eksamen

Skriftlig eksamen: Norsk 19. og 20. mai, engelsk 21. mai og matematikk 25. 
mai

Muntlig eksamen: Pulje 1 eksamensdag 8. juni og pulje 2 eksamensdag 11. 
juni.

Vi vil gå grundig gjennom eksamen på foreldremøtet i februar/mars!
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Slutt på generell info –
kontaktlærers klassemøte
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