
Velkommen til 
foresatte  på   
8.trinn

7. og 8. september 2020

Øraker skole



Agenda

1. Generell informasjon fra skolen
Leder i FAU: Hilde Kristensen

2. Kontaktlærerne har ordet
Valg av FAU- og klassekontakt
8ABCE i klasserommene
8D i samlingssalen

Møter i FAU den andre tirsdagen i hver måned. 
1. møte er 6. oktober.

Klasselister i Skolemelding og Skoleplattform Oslo – kontaktlærerne sender ut til foresatte
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Administrasjon

�Ledelsen:

Rektor: Vigdis Lad – 8.trinn

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

Inspektør:  Terje Kirsebom – 10.trinn

� Rådgivere /sosiallærer

�Anita Storvik Fjell 

�Hilde Garberg (vikar for Jorid Lundeberg)
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Kontaktlærere 2020/21

� 8A: Elisabeth Nini Hanssen og Rune Hageberg

� 8B: Terese Lee Andresen

� 8C:  Markus  Antonsen     

� 8D:  Hannah Viste

� 8E:  Ingrid Vonen

Trinnleder: Rune Hageberg
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Hilde Kristensen, leder i FAU, har ordet
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Rådgivere

- Sosialpedagogisk veiledning

- Karriereveiledning

- Overganger barneskole/videregående

- Åpen dør

- Elevmentorer

- Samarbeider med helsesøster, PPT og BUP
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Eksterne samarbeidspartnere

� Jardar Sierra, ruskonsulent (ansatt i bydelen)

� Faiza Kassim Ibrahim, ungdomslos (ansatt i bydelen)

� Erlend Klepsvik Haus, psykolog (ansatt i BUP)

� Olga Lisabeth Tønnesen, helsesykepleier (ansatt i bydelen)

� Nanna Wærhaug (PPT)

� Fredrik Heimland Wist, politikontakt - Majorstuen politistasjon
Henriette Skuterud, politikontakt – Majorstuen politistasjon
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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. God håndtering av smittevern

� Skoledagen kan avsluttes tidligere (med oppgaver hjemme)

� Lærere lager opplegg på vanlig måte 
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Skolen stengt - hjemmeskole

� Undervisning via Teams og arbeidsplaner
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LK20
Profesjonsfellesskap

Dybdeundervisning     Engasjement

Se sammenhenger                                                                                    Kreativitet

Lære å lære                                                                                                      Medvirkning

Tverrfaglighet                                                                                   Folkehelse og livsmestring

Forstå hvorfor vi lærer det vi gjør                             Demokrati og medborgerskap

Kritisk tenking                                                        Motivere

Skaperglede                                                               Bærekraftig utvikling       Inspirere

Utforskertrang
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Hudøy og Sjoa????

Verdisaker

Elevpc-er

Bytte av fremmedspråk til norsk fordypning – 1.termin

Søke om fratrekk av fravær (f.o.m. 4. sammenhengende sykedag 
m/legeerklæring + innvilgede permisjoner – kun hele dager)
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Lekser

Ved Øraker skole skal lekser være satt inn i en pedagogisk sammenheng, føre 
til mestring og følges opp.

1. Forutsigbarhet for elevene

2.  Type lekser (repetisjon, mengdetrening, aktivisering 

av forkunnskaper, lesetrening, opplevelse, 

omvendt undervisning)

3.  Mestring og tilpassete oppgaver

4.  Tilbakemeldinger på lekser, men ingen individuell oppfølging.                                

09.09.2020 16



Tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger på elevarbeid kan gis skriftlig eller muntlig. 

Tilbakemeldinger er ikke alltid karakterer.

Tilbakemeldinger skal i all hovedsak gis innen 14 dager. Lærer gir elevene 
beskjed hvis det tar lengre tid før tilbakemeldingene kan gis.

Vi gir muntlige/skriftlige tilbakemeldinger før karakterer.

Karakterer legges ut på Its etter skoledagens slutt.

Terminvurderinger offentliggjøres på Its etter skoledagen slutt.
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Valgfag 8.trinn

� Fysisk aktivitet og helse x 2

� Programmering                      

� Produksjon for scene

� Demokrati i praksis

� Design og redesign

Oppstart etter høstferien

"Avgangskarakter"
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Forsert grunnskoleløp i matematikk eller engelsk

� Elever som har forutsetninger for å fullføre engelsk eller matematikk raskere enn forventet, kan få tilpasset 
opplæring for å fullføre eksamen på 9.trinn, eventuelt 8.trinn

� Skolen anbefaler. Trenger hjelp av foresatte på 8.trinn

� Ta kontakt med Vigdis om du lurer på noe.
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Forventninger til samarbeidet

� "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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Lykke til med klassemøtene!

09.09.2020 21


