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Første skoledagene



Tett på - fagansvar

Randi

MK og

samfunnsfag

Margrethe

Elektro
Eileen

Realfag

May-Britt

Engelsk, 

fremmedspråk 

og økonomifag

Michael

Norsk

Marianne

Helsefag og 

kroppsøving



Flere nøkkelpersoner? 

Cathrine S

Studieleder og IKT

Helle

Adm.sjef



av Ullern

Jørgen

Leder for r-team

Brigitte

Rådgiver vg1

Salima

Rådgiver 

vg2

Guro

Rådgiver vg3

Cathrine

Yrkes- og 

utdanningsrådgiver

Petter

Miljømester
Robin

Miljøarbeider

Støtte fra mange kanter



Profesjonelle lærer

Vurdering for læring
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SAMARBEID

OMSORG

AMBISJONER



Eleven som ressurs 
for seg selv

Eleven som ressurs 
for medelever

Eleven som ressurs 
for undervisningen

Eleven som ressurs 
i eget liv 



Skolefaglig samarbeid



Fravær – nye regler



Resultat 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fravær 6,1% 6,5% 6,0% 5,3% 5,3% 4,1%

Fullføre og

bestå

93,9% 95,66% 94,34% 96,1 % 96,1 % 97,8%



Våre erfaringer til nå:

Positive:

• Den virker – 31% nedgang på fravær

• 2 elever som ikke fikk karakter pga for mye fravær

• Bedre faglige resultater på standpkt. og eksamen

Utfordringer:

• 10% fravær oppleves av noen som en "rettighet" de 

har til å være borte fra skolen uavhengig av årsak

• Falske legemeldinger



24.08.2017

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et skifte i tenkning

Fra "mot mobbing" til

"for et trygt og godt skolemiljø"



Alle elever har 

rett til et trygt og 

godt skolemiljø
som fremmer 

helse, trivsel og 

læring

– Opplæringsloven kapittel 9A

Foto: Oslo 

kommune



Nye bestemmelser i opplæringsloven 

• Nulltoleranse mot krenkelser 

• Skjerpet aktivitetsplikt

• Skolen skal lage en aktivitetsplan 

• Ny klageordning 

• Informasjonsplikt til foresatte og elever 



Nulltoleranse mot 

krenking

• Det er elevenes 

egen opplevelse 

som er avgjørende 



Skjerpet aktivitetsplikt
– elev som krenker elev
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Alle som jobber på 

skolen skal: 

 Følge med på om elevene har 

et trygt og godt skolemiljø

 Gripe inn mot krenkende adferd 

dersom det er mulig

 Varsle rektor dersom de får 

mistanke om / kjennskap til at en 

elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø. I alvorlige tilfeller skal 

rektor varsle skoleeier 

 Undersøke: 

 Ved mistanke om / kjennskap til at 

en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, skal skolen snarest 

mulig undersøke saken 

 Sette inn tiltak: 

 Så langt det finnes egnede tiltak 

skal skolen sørge for at eleven har 

et trygt og godt skolemiljø. 

 Skolen skal lage en skriftlig 

aktivitetsplan når det skal gjøres 

tiltak i en sak



Hva kan du som 

foresatt gjøre? 
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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



Ny klageordning 
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• Dersom dere mener at 
skolen ikke har oppfylt 
aktivitetsplikten, kan dere 
melde saken til 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus.

• Fylkesmannen vil bare 
behandle saken dersom 
dere i forkant har tatt opp 
saken med rektor og det 
har gått minst fem 
virkedager fra saken ble 
tatt opp med rektor.

• En eventuell klage bør være 

skriftlig og begrunnet. 

Konkretisere hva dere er 

misfornøyde med.

• Hvis fylkesmannen kommer til 

at skolen ikke har oppfylt 

aktivitetsplikten sin, kan 

fylkesmannen i et 

enkeltvedtak bestemme hva 

skolen skal gjøre for å sørge 

for at eleven får et godt og 

trygt skolemiljø.



Skole-hjem-samarbeid

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

• Formålet:

– 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……



Foreldrelaget

• 3 temakvelder – feks: Endring av ungdomskulturen

• Kom gjerne med forslag til temaer

• Noen foresatte som kan ta noe koordinering ansvar 

• Vakter til revyfester

• Innsamling av midler til elevaktiviteter





Foreldremøte mandag 

18.september kl 18.00

ang. mulig språktur



Tid på klasserom med 

kontaktlærer

Husk registrering


