
Velkommen t i l

fore ldremøte

Vg2



Første 

skoledag



Laget rundt eleven

Solbukta 

Fredrikstad



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



Hvem er Ullern-eleven?



Eleven som ressurs 
for seg selv

Eleven som ressurs 
for medelever

Eleven som ressurs 
for undervisningen

Eleven som ressurs 
i eget liv 



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



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



Et trygt og godt skolemiljø for alle

"et trygt og godt skolemiljø"



Skolefaglig samarbeid



Husregler

Møt presis til timene 

Møt forberedt og hold tidsfrister

Bidra til et godt læringsmiljø



Fravær og prosentgrense



Skole-hjem-samarbeid

Info fra skolen:
• Appen "SkoleMelding"

• Foreldrebruker til ITS

• Foreldrebruker til VIS

• Hjemmeside

• Sosiale medier

Henvendelser til 

skolen:
• "Skolemelding"

• E-post 

Vi ønsker god dialog!



Visma InSchool

• Timeplan, klasser, grupper, fravær

• Tilganger åpnes ca 5. september

• Meldingsverktøy ikke i bruk

Generelt om tilganger for foresatte:

Dersom foresatte skal ha tilgang etter at 
ungdommen har fylt 18, må eleven gi 
samtykke og kontaktinformasjon registreres på 
nytt



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



Fagkonferanse i uke 47

Læringsdialog mellom elev og faglærer 

der foresatte kan delta.

• Elektronisk påmelding i forkant

• Avvikles på kveldstid



Temakvelder for foresatte

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

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



Videre klassevis

2HO Frode og Kristine: HO114

2STA Martin og Arild: FA273

2STB Agnete: FA271

2STC Eline og Kjersti: FA276 

2STD Tommy: FA277

2STE Kama: FA275

2STF Ragni: FA274

2STG Celia: FA272


