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Første 

skoledag



Solbukta
leirsted



En god start i et trygt miljø

Elever som 
bryr seg



Hjertet av Ullern
Noen å snakke med – Mange å bli kjent med

Karriere-
klubb

Sjakklubb

Revy

Elevråd og 
elevstyre

Fadder

Idrett

Debattklubb

U-prosjekt

Nye 
aktiviteter

Musikklubb



Elevene etter korona
Info fra lytteposter, elevseminar, observasjoner og uformelle samtaler

• Mindre motivasjon for skole

• Økt fravær 

• Dårligere konsentrasjon

• Flere faglige hull

• Mer umodne

• Mer klikkdannelse

• Russehierarki fra Vg1

• Økte utfordringer med psykisk helse

• Startpakker i fag

• Kontaktlærerrollen

• Klassens time





Elevrådsleder Mia



Eleven som ressurs 
for seg selv

Eleven som ressurs 
for medelever

Eleven som ressurs 
for undervisningen

Eleven som ressurs 
i eget liv 

Hvem er Ullern-eleven?



Hvem er vi voksne?



Tett på - fagansvar

Randi

MK, økonomifag

og samfunnsfag

Margrethe

Elektro
Eileen

Realfag

Bodil

Engelsk og 

fremmedspråk 

Michael

Norsk

Marianne

Helsefag og 

kroppsøving

Helle

Adm.sjef

Andre nøkkelpersoner

Helene

Studieleder

Magnus

Studieleder

Tor Gunnar

Norsk - vikar



"Jeg er en femmer"



Hørt i klasserommet

Hvorfor fikk han 5- når jeg fikk 4+?

Hvor mye teller den første prøven på 

standpunktkarakteren?

Hvor langt var jeg fra 6-eren? 

Hvis jeg fikk 3 nå, kan jeg fortsatt få 4 til jul? 

Hvor går grensa for 5-eren?



Læringsdialogen på Ullern

https://app.animaker.com/animo/9Xenj31qHg7IqIC3/?shareid=view|9Xenj31qHg7IqIC3


FamilyID=Office_ArchiveTorn

Matematikktimen i dag



Fagfornyelsen i matematikk

• Færre emner for å legge til rette for dybdelæring

• Kjerneelementer som utforsking og problemløsning, 

resonnering, kommunikasjon og argumentasjon

• Mindre vekt på standardiserte løsningsmetoder og 

sluttsvar



Karikaturer

FØR

• Passiv i møte med 

ukjente problemer

• Forventer at lærer 

skal vise "alt"

• Mer opptatt av svar og 

faste regler enn 

prosess

• Sliter med 

argumentasjon og 

begrunnelse

ETTER

• Møter ukjente 

problemer med selvtillit, 

selvstendighet og iver

• Bruker lærer og 

medelever som 

"sparringspartnere"

• Godt trent i 

argumentasjon og 

begrunnelser



Skolefaglig samarbeid



Et trygt og godt skolemiljø for alle

"et trygt og godt skolemiljø"



R-team – støtte fra mange kanter

Runhild
Rådgiver EL og Vg1 + Vg3

Idun
Rådgiver MK og Vg2

Robin
Miljøarbeider

Camilla
Rådgiver HO og Vg3

Ane
Rådgiver Vg1 og Forskerlinjen

Petter
Miljøarbeider

Anette og Hedwig
Helsesykepleiere

Cathrine
Fagvalg og utvekslingselever

Lars

Skolepsykolog



Tips fra 

skolepsykolog Lars

• Anerkjenne at det ikke er rart 
at ungdommen gruer seg

• Ikke være redd for å ta 
kontakt med skolen

• Bli kjent med andre foresatte

• Forsøk å ikke bli for stressa 
eller løsningsorientert

Kilde: aftenposten.no, 15.08.22



Nærvær og fravær



Skolemat



Temakvelder for foresatte

15. september kl. 18.00 – Inkludering og tidlig "russetid"

26. oktober kl. 18.00 – Sex, drugs & rock'n'roll



Skole-hjem-samarbeid

Alle foreldre med elever ved Ullern er medlemmer 
av "foreldrelaget". Bli aktiv deltaker! 

Formål

• Gi økt kompetanse til foreldre på 
ungdomsutfordringer

• Økt trivsel for elevene i trygge rammer

• Fokus på innhold og læring

• Støttespiller

Først og fremst, vi er her for 
elevene...

Vakter til 

revyfester

Innsamling til 

elevaktiviteter



Videre klassevis

FA274

AU139


