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Første skoledagene





"Et brennende hjerte for elever"

Ambisjoner

Omsorg

Samarbeid



Eleven som ressurs 
for seg selv

Eleven som ressurs 
for medelever

Eleven som ressurs 
for undervisningen

Eleven som ressurs 
i eget liv 



Profesjonelle lærer

Vurdering for læring
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SAMARBEID

OMSORG

AMBISJONER



"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?



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






Eksempel



Fagfornyelsen i matematikk

• Færre emner for å legge til rette for dybdelæring

• Større vekt på prosess, resonnering, utforsking og 

problemløsning

• Mindre vekt på standardiserte løsningsmetoder og 

sluttsvar

• Programmering kommer inn som et verktøy



Før og etter: Elevkarikaturer

FØR

• Passiv i møte med 
ukjente problemer

• Forventer at lærer 
skal vise "alt"

• Mer opptatt av svar 
enn prosess

• Svak på 
argumentasjon og 
begrunnelse

ETTER

• Møter ukjente 
problemer med 
selvtillit, 
selvstendighet og iver

• Bruker lærer og 
medelever som 
"sparringspartnere"

• Godt trent i 
argumentasjon og 
begrunnelser



Polyas metode for problemløsning 

(kortversjonen)

1. Forstå problemet

Hva er det du skal finne ut? Kan du formulere problemet på en annen måte?

2. Lag en plan

– Tegn en figur.

– Se etter mønstre.

– Løs en enklere versjon av problemet.

3. Gjennomfør planen

– Forsikre deg om at det du har gjort er riktig.

– Hvis planen ikke fungerer: Bruk erfaringene dine til å endre planen eller lage 
en ny plan. Prøv så på nytt.

4. Se tilbake.

– Har du svart på spørsmålet? Er du sikker på at du har funnet alle løsningene? 
Er løsningen rimelig? osv



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



Korona-tiltak 

• Gult nivå ved skolestart (Udir)

• Utvidet renhold

• Rutiner for smittevern

• Fravær

• Friminutt



Fraværsoppfølging



Korona og fravær 

• Ingen med symptomer skal går på skolen

• Det er besluttet at gyldig fravær gis ved 
egenmelding for elever over 18, og med 
bekreftelse fra foreldre for de under 18 år.

• Unntaket gjelder i første omgang frem til 
1.november.

• Har du symptomer skal du teste deg



Nærværsfaktorer



av Ullern

Irene

Leder for r-team

Brigitte

Rådgiver vg1 ST 

og alt på HO

Sara

Rådgiver vg2 

ST og alt på 

EL

Idun

Rådgiver vg3 ST 

og alt på MK

Cathrine

Yrkes- og 

utdanningsrådgiver

Petter

Miljømester
Robin

Miljøarbeider

Støtte fra mange kanter
Helene

Helsesykepleier

Marte

rådgiver





Elevaktiviteter

• Fadderne 

• Revy

• U-prosjekt

• Elevråd 

• Idrettsstyre

• Sjakklubb

• Debattklubb

• Nye aktiviteter?

Trygghet, fellesskap, verdighet, engasjement



Skolefaglig samarbeid



Hva får vi til? 

SKOLE               SAMFUNN

https://skolesamarbeid.oslocancercluster.no

https://skolesamarbeid.oslocancercluster.no/


27.08.2020

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et skifte i tenkning:

Fra "mot mobbing" til

"for et trygt og godt skolemiljø"



Hva kan du som 

foresatt gjøre? 

28

Hvis ditt eller andre barn 
opplever å ikke ha et 
trygt og godt skolemiljø:

 Ta kontakt med 
skolen og rektor 

 Du kan ringe eller 
sende e-post

 Be om et møte med 
kontaktlærer og/eller 
rektor Foto: Oslo 

kommune



Skole-hjem-samarbeid

Info fra skolen:
• Appen "SkoleMelding"

• Foreldrebruker til ITS

• Tilgang på klasselister

• Hjemmeside

• Sosiale medier

Henvendelser til 

skolen:
• "Skolemelding"

• E-post 

Vi ønsker god dialog!





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



Temakvelder for foresatte

• 22. september kl. 18.00 –

Hvordan gjør VI resultatanalyse og jobber med 

utviklingsarbeid 

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

• 09. november kl.17.00 – 20.00 – Fagkonferanser

• 12. mars kl. 18.00 – I hodet på en tenåring



Tid på klasserom med 

kontaktlærer


