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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 /?

Anita Storvik Fjell /Jorid H. Lundeberg
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Kontaktlærere

?

8A: Marit Hjørnegård           

8B: Gøran Kristoffersson

8C:    Sigrun Lyse / Tina Bay Adamsen         

8D: Christian Arntzen

8E: Hans Bertil Voll        
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Agenda

1. Samlingssalen:
- informasjon fra enkelt personer

- Informasjon fra rektor

2. Klasserommene:

- orientering ved kontaktlærer

- valg av klassekontakter /representant til FAU
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Rådgivere

Anita og Odd



Foreldreveileder / prosjektmedarbeider:

Hilde Johanne Elvegaard

Ungdoms-LOS:

Rebecca Mittun

Trygg Ung



Helge Hafstad

Leder i FAU
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Osloskolen lanserer 

Skolemelding

– en meldings-app for foresatte, elever og ansatte

Til foresatte



Vi oppfordrer alle foresatte 

til å laste ned appen

"Skolemelding foresatte"  
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Skolen vår

• 368 elever i ordinært løp – 13 klasser

• 9 elever i mottaksklasser

• 10 elever (10.trinn) tar Vg1 i matematikk eller engelsk på Ullern vgs

• 1 elev på 9.trinn tar engelsk på 2.klasse nivå på Ullern vgs samtidig
som eleven forserer 10.trinn.

• 3 elever på 10.trinn tar matematikk på 3.klasse nivå på Ullern vgs

• X antall elever på 9.trinn tar matematikk eller engelsk på 10.trinns 
nivå på Øraker
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Forsert løp

Raskere progresjon i enkelt fag (engelsk og 

matematikk)
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Forsert løp på Øraker

8.trinn: Tilpasset opplæring innenfor klassens 
rammer.

9.trinn: Vi setter inn ekstra ressurs. Elevene
meldes til Utdanningsetaten i november.
Endelig oppmelding januar.

10.trinn: Elevene fortsetter opplæringen på
Ullern vgs.



Tettere fagsamarbeid i basisfag på skolen:

- Mer likhet i undervisningen

- Metodeansvarlighet

- Større deling av pedagogiske erfaringer

- Våre elever – løfte i flokk

- Mindre variasjon i resultater

- Større fleksibilitet i organiseringen av basisfag

- Samarbeid med ILS   

Strategisk plan 2018
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Eksamen

Fag Snitt 2012-15 2016 2017 2018

Norsk 3,85 4,0 3,8 4,0

Matematikk 3,86 4,6 4,1 4,6

Engelsk 4,13 4,2 4,4 4,6





"ALLE elever har rett til et godt og trygt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring."   Opplæringsloven kapittel 9A

Krenkelser



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

3. Mestring og tilpassete oppgaver

4. Tilbakemeldinger på lekser                                  

Lekser



• 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 
skoledagens slutt.

Tilbakemeldinger
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Litt av hvert 2018-19

• Leksehjelp (tirsdager 14:00-15:00)kommer 

• Fremmedspråk (bytte til norsk fordypning i løpet av 
1. termin)

• Valgfag – karakteren blir med videre         

• Søknad om permisjon med fratrekk

• Nasjonale prøver (lesing, regning og engelsk)

• Verdisaker – elevenes ansvar
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Elevenes læringsutbytte

Skolens bidrag:

- Skape trivsel; gode relasjoner elev-lærer, elev-elev
- Skape forventninger
- Stille krav
- Holde ro og orden
- Faglig gode lærere med god formidlingsevne

Hjemmets bidrag:

- Følge opp elevens tilstedeværelse
- Engasjerte, motiverte og interesserte foresatte
- Positiv holdning til skolen



Fortsatt godt møte!


