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Julehilsen til elever og foresatte fra Ullern videregående skole 

                                                                                                                                                            Oslo, 19.12.18                                     

På Ullern skjer det mye spennende med læring i fokus. Vi er opptatt av elevaktiv undervisning og 

elever som lærer gjennom samarbeid. Flere følger oss kanskje på sosiale medier, som gir et innblikk i 

en variert skolehverdag. Nylig har elever og lærere i praktisk matematikk ferdigstilt en 

pepperkakelandsby. Pepperkaker forteller at juleferien og terminslutt nærmer seg, og da vil vi gjerne 

sende noen ord til dere foresatte.  

I positiv retning  

I november svarte våre elever på den landsomfattende Elevundersøkelsen. Svarene på Ullern viser 

positiv utvikling på mange felt. Vi gleder oss spesielt over at elevene opplever økt grad av praktiske 

arbeidsmåter. "Vurdering for læring" (VFL), med vekt på læringsfremmende tilbakemeldinger, er et 

satsningsområde for skolen. Både innen VFL og elevmedvirkning forteller også materialet om god 

framgang. De positive trendene blir bekreftet i svarene foresatte ga i høstens landsomfattende 

Foreldreundersøkelsen.  

I desember publiserte Utdanningsdirektoratet skolebidragsindikatoren, som enkelt fortalt viser skolens 

bidrag i elevenes læring. Her beregnes et forventet resultat, ut fra vår elevgruppe, som ses opp mot 

faktiske resultat. Tallene for Ullern er solide både med tanke på å bestå skoleløpet og å ha god 

karakterutvikling. 

Nærvær og fravær 

Vi er opptatt av at elevene må trives for å lære. Elevrådet ønsker særlig å satse på inkluderende og 

innholdsrike lunsjpauser tirsdag og torsdag. Turneringer i flerbrukshallen, humanitært arbeid og 

fadderaktivitet er Satsningen gjør at de har fått ja fra skoleledelsen til ønsket om å korte ned dagens 

lunsjpauser på 55 minutter. Fra 2. termin vil derfor lunsjen onsdag og fredag vare i 30 minutter, noe 

som gjør at elevene er tidligere ferdig med skoledagene disse to dagene.  

Å jobbe med nærvær er ekstra viktig når vi nå ser noe økende fravær blant elevene våre. 

Fraværsordningen i videregående skole innebærer at det er satt en 10% grense for udokumentert 

fravær i fag. Eleven kan miste standpunktkarakteren ved overskridelse av 10% på årsrammen i faget.  

Læringsdialog 

Vi ønsker å ha tydelig kommunikasjon om elevens læring. Midt i skoleåret har lærerne dialog med 

elevene rundt halvårsvurdering.  "Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne 

kompetansen til eleven opp mot kompetansemåla i læreplanen for faget. Ho skal også gi rettleiing om 

korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget" (§3-12 i forskrift til Opplæringslova). 

Halvårsvurdering knyttes opp til elevens egenvurdering i det enkelte fag. 

Halvårsvurdering uten karakter skal fortelle om faglig kompetanse og gi framovermeldinger for videre 

arbeid i faget. Faglærerne er jevnlig i dialog med eleven om dette i perioden fra 5. desember til 15. 

januar.   
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Halvårsvurdering med karakter er den terminkarakteren eleven får i faget etter at første termin er 

avsluttet. Dette er å se som underveisvurdering. Den 18. januar vil karakteren for første termin bli 

publisert i ITS.  

Har eleven mer enn 10 % fravær i løpet av 1. termin, vil hun/han få halvårsvurdering uten karakter, 

men normalt ikke få halvårsvurdering med karakter. 

Halvårsvurderingen danner grunnlag for fagkonferanser på Vg1 og Vg2.  

Fagkonferanser i januar  

Vi inviterer elever og foresatte til fagkonferanse januar 2018.  

  Vg1: Mandag 28. januar kl. 17-20 

   Vg2: Torsdag 31. januar kl. 17-20  

Her vil faglærer være tilgjengelig for korte samtaler knyttet til halvårsvurderingen. Framovermelding 

for videre arbeid i fag vil utgjøre en særlig viktig del i samtalen. Foresatte og elever som ønsker 

samtale med faglærer, må booke møtetid via skolens hjemmeside. Nærmere informasjon om 

bookingsystem og fagkonferanse vil være tilgjengelig på hjemmesiden i første del av januar 2018. Vi 

sender ut beskjed via "Skolemelding" når sak legges ut på hjemmesiden. Husk å laste ned appen 

"Skolemelding" for å kunne motta beskjeden (søk på hjemmesiden vår hvis du er usikker på hvordan).  

Sluttvurdering og eksamen 

Sluttvurderingsfasen er i gang før påske og varer ut eksamensperioden i mai og juni. Her kommer 

viktige heldagsprøver, andre vurderingssituasjoner, repetisjon og eksamenstrening i alle fag. 

Sluttvurdering betyr at eleven skal vise samlet sluttkompetanse, slik at det kan settes 

standpunktkarakterer i alle fag. Skolen holder høyt læringstrykk i disse ukene. Det er viktig å planlegge 

for god sluttvurdering, slik at eleven mestrer og har lite fravær, selv om det også er russetid. For Vg3 vil 

vi kalle inn til et informasjonsmøte i april 2019, der vi utdyper dette temaet.  

Temakveld 7. februar 

Torsdag 7. februar kl. 18 inviterer vi til temakveld om prestasjonspress og stressmestring blant 

ungdom. Vi får besøk av fagfolk med særlig kompetanse på feltet.  

Ny forskerlinje 

Til sist har vi lyst å dele en ny satsning på Ullern fra høsten av. Vi starter opp en egen forskerlinje for 

elever. Det skjer i tett samarbeid med krefter innenfor innovasjonsparken, som blant annet vil være 

mentorer for elevene her. Vi tror det vil bidra til spennende nytenkning.  

Vi takker dere foresatte for godt samarbeid i året som har gått. En spesiell takk til de av dere som har 

stilt opp som vakter under revyfester. Dere gjør en viktig jobb, og vi håper flere stiller i året som 

kommer.  

Med dette ønsker vi dere alle en riktig god jul og godt nyttår! 

 

Torill Røeggen                                                                    Norhild Joleik       

Rektor                                                               Assisterende rektor  


