Ullern videregående skole

VELKOMMEN SOM ELEV VED ULLERN VGS.
Forberedelse til samtalen med kontaktlærer i august 2020

Vi ønsker at du skal få best mulig utbytte av skoleåret og inviterer deg (og dine foresatte) til en velkomstsamtale.
Samtalen vil ta utgangspunkt i spørsmålene under. Som forberedelse til samtalen ber vi deg derfor svare på
spørsmålene nedenfor.
Innholdet i samtalen er dekket av skolens taushetsplikt. Notatene fra samtalen skal oppbevares i elevmappen
din, mens spesielle behov blir meldt til rådgiver.

Elevens navn: ………………………………………………………………………………

Adresse: …………………………………………………………………………………….
Mobilnr.: …………………….

Klasse: …………..

Kontaktlærer: …………………………………………………

Navn på foresatte:

1. . …….........…………….

2. ……………………………

E-postadresse til foresatte:

1. ………………………….

2. ……………………………

Telefon til foresatte:

1. ………………………….

2. ……………………………

1. Skolestarten på Ullern VGS
Hvilke forventninger har du til Ullern?

Ullern videregående skole

Besøksadresse:
Ullernchusséen 66, 0379 Oslo

Telefon: 21 51 79 00
postmottak@ude.oslo.kommune.no
Org. Nr.: 976820037

Hvilke fag er du interessert i? Er det noen du har spesielt forventninger til? Hvilke skolefag synes du er
vanskelige?

Hva kan lærerne gjøre for at du skal trives?

2. Tidligere skolegang
Hvilken ungdomsskole gikk du på?

Hvordan opplevde du årene på ungdomsskolen?

Var det noe du likte spesielt godt på ungdomsskolen?

Var det noe du ikke likte så godt på ungdomsskolen?

3. Sosialt engasjement
Hvilke utenomfaglige aktiviteter på Ullern kan du ha lyst å engasjere deg i?

Ullern har aktiviteter innen blant annet revyarbeid, idrett, sjakk, debattklubb, humanitært arbeid,
elevrådsarbeid og skolens fadderopplegg. Har du kanskje forslag til andre og nye aktiviteter på Ullern?

4. Pedagogisk tilrettelegging på Ullern:
(Se mer informasjon på siste side)
Har du hatt noen tilrettelegginger på ungdomsskolen?
-

Fritak i kroppsøving?
Fritak i norsk sidemål?
Bruk av andre hjelpemidler (leksehjelp, lydbøker, CD-ord e.l.)?
Annet?

Har du utredninger/papirer fra PPT eller lignende?

Har du hatt ekstra hjelp i undervisningen ved tidligere skoler?

Hvis din tidligere skole har relevant dokumentasjon om deg, gir du tillatelse til at disse sendes videre til Ullern?

5. Annet:
Er det noe vi bør vite om deg som vi ikke har dekket med spørsmålene over?

……..

……………………..

………………………….

Dato

Elevens underskrift

Kontaktlærers underskrift

INFORMASJON OM FRITAK I KROPPSØVING, NORSK SIDEMÅL ELLER RETT TIL FORLENGET TID

Denne informasjonen gjelder hvis:
-

Du hadde fritak fra kroppsøving på ungdomsskolen.
Du hadde fritak fra vurdering i norsk sidemål på ungdomsskolen.
Du hadde rett til forlenget tid ved vurderingssituasjoner på ungdomsskolen.

På grunn av inntakssystemet i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole, får ikke vi på Ullern
informasjon om deg fra ungdomsskolen. Det betyr at du må levere en søknad med dokumentasjon hvis du skal ha
fritak i fag eller rett til forlenget tid ved vurderingssituasjoner.

Fritak i kroppsøving:
For å søke om fritak fra vurdering i kroppsøving må du snakke med kroppsøvingslæreren din og høre om det finnes
muligheter for tilrettelegginger i faget. Hvis ikke, kan læreren hjelpe deg med å forklare hva som skal til for å søke
om fritak fra vurdering i faget.

Fritak i norsk sidemål:
Hvis du skal ha fritak i norsk sidemål må du levere en søknad og legge ved en kopi av karakterutskriften din fra
ungdomsskolen. Karakterutskriften trenger vi bare for å dokumentere at du ikke hadde karakter i norsk sidemål på
ungdomsskolen. Kontaktlæreren din kan hjelpe deg med å finne riktig søknadsskjema og forklare hvor søknaden
skal leveres.

Rett til forlenget tid:
Hvis du skal ha forlenget tid ved vurderingssituasjoner, må du levere en søknad og legge ved en kopi av en
legeerklæring eller en uttalelse fra for eksempel PPT. Kontaktlæreren din kan hjelpe deg med å finne riktig
søknadsskjema og forklare hvor søknaden skal leveres.

Velkommen til Ullern!

