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Første skoledagene



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



Profesjonelle lærer

Vurdering for læring
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SAMARBEID

OMSORG

AMBISJONER



Lære å lære

• Kompetanse for fremtiden

• Dybdelæring

• Læringsfremmede tilbakemeldinger

• Kunnskapstilegnelse

• Lytteposter



Eleven som ressurs 
for seg selv

Eleven som ressurs 
for medelever

Eleven som ressurs 
for undervisningen

Eleven som ressurs 
i eget liv 



Husregler

Møt presis til timene 

Møt forberedt og hold tidsfrister

Bidra til et godt læringsmiljø



Skolefaglig samarbeid



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



Korona-tiltak 

• Gult nivå ved skolestart (Udir)

• Utvidet renhold

• Rutiner for smittevern

• Fravær

• Friminutt



Skole-hjem-samarbeid

Info fra skolen:
• Appen

"SkoleMelding"

• Foreldrebruker til 

ITS

• Hjemmeside

• Sosiale medier

Henvendelser til 

skolen:
• "Skolemelding"

• E-post 

Vi ønsker god dialog!





27.08.2020

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et skifte i tenkning

Fra "mot mobbing" til

"for et trygt og godt skolemiljø"



av Ullern

Irene

Leder for r-team

Brigitte

Rådgiver vg1 og 

alt på HO

Sara

Rådgiver vg2 

og alt på EL

Idun

Rådgiver vg3 og 

alt på MK

Cathrine

Yrkes- og 

utdanningsrådgiver

Petter

Miljømester
Robin

Miljøarbeider

Støtte fra mange kanter
Helene

Helsesykepleier

Marte

rådgiver



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 – 19.00
Hvordan gjør VI resultatanalyse og jobber med utviklingsarbeid

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

• 12. november kl.17.00 – 20.00 – Fagkonferanser

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


