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Første skoledagene





"Et brennende hjerte for elever"

Ambisjoner

Omsorg

Samarbeid



Nærværsfaktorer



Husregler

Møt presis til timene 

Møt forberedt og hold tidsfrister

Bidra til et godt læringsmiljø



Fraværsoppfølging



Slik skal fraværsgrensen praktiseres

Mer enn 10 prosent 

udokumentert 

fravær

Inntil 15 prosent

Over 15 prosent

Rektor kan bruke skjønn for udokumentert fravær 

inntil 15 prosent. Reglene tar høyde for at det kan 

være sammensatte årsaker til at elever er borte fra 

undervisningen.

Elever som totalt sett har mer enn 15 prosent 

udokumentert fravær i et fag, vil ikke få karakter i 

faget. 

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær 

i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. 

Fraværsgrensen omfatter ikke dokumentert fravær som 

sykdom og andre helse og velferdsgrunner.

.



Resultat 



Våre erfaringer til nå

Positive:

• Den virker – 31% nedgang på fravær

• Ingen elever fikk ikke karakter pga. for mye fravær

• Bedre faglige resultater på standpunkt og 

eksamen

Utfordringer:

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

å være borte fra skolen uavhengig av årsak

• Falske legemeldinger



Profesjonelle lærer

Vurdering for læring
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SAMARBEID

OMSORG

AMBISJONER



Skolefaglig samarbeid



Hva får vi til? 

SKOLE               SAMFUNN

https://skolesamarbeid.oslocancercluster.no

https://skolesamarbeid.oslocancercluster.no/


"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?



Elevene får:

• styrket metakompetanse

• økt dybdelæring

• veiledning i prosess, ikke sluttprodukt 

• øving i å være aktive deltagere, ikke passive 

mottakere

• bedre læringsmiljø? 

– mindre posisjonering

– mer indre motivasjon



Forsøksordning i norsk 

Fordi vi tror, og forskningen tyder på, at fokuset på karakterer 
underveis hindrer læringen mer enn det fremmer den.

• Forsøksordning initiert av Udir

• To karakterer i norsk i stedet for tre 

• Mindre vurderingspress 

• Alt som vanlig på VG3

Ytterligere informasjon: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-
arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/


Matematikk

Omvendt undervisning:

• Elevaktiv

• Differensiert -moduler for både oppgaver på ulike 

nivå, eksamenstrening og matematisk diskusjon

• Ullern er referanseskole for Campus Inkrement

• Alle 1T-klassene deltar

• 1P-klassene deltar i prosjekt for bedre 

gjennomføring



22.08.2018

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et skifte i tenkning:

Fra "mot mobbing" til

"for et trygt og godt skolemiljø"



Nulltoleranse mot 

krenking

• Skolen har 
nulltoleranse mot 
krenking, som mobbing, 
vold, diskriminering og 
trakassering

• Det er elevenes egen 
opplevelse som er 
avgjørende 



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



Tett på - fagansvar

Randi

MK og

samfunnsfag

Margrethe

Elektro
Eileen

Realfag

May-Britt

Engelsk, 

fremmedspråk 

og økonomifag

Michael

Norsk

Marianne

Helsefag og 

kroppsøving

Helle

Adm.sjef

Annen nøkkelperson



Skole-hjem-samarbeid

Info fra skolen:
• Appen

"SkoleMelding"

• Foreldrebruker til 

ITS

• Hjemmeside

• Sosiale medier

Henvendelser til 

skolen:
• "Skolemelding"

• E-post 

Vi ønsker god dialog!





av Ullern

Jørgen

Leder for r-team

Guro

Rådgiver vg1

Brigitte

Rådgiver vg2

Salima

Rådgiver vg3

Cathrine

Yrkes- og 

utdanningsrådgiver

Petter

Miljømester
Robin

Miljøarbeider

Støtte fra mange kanter
Camilla

Helsesøster



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...



Foreldrelaget

• To temakvelder

• F.eks. endring av ungdomskulturen

• Kom gjerne med forslag til temaer

• Noen foresatte som kan ta litt 

koordineringsansvar 

• Vakter til revyfester

• Innsamling av midler til elevaktiviteter

E-post til jorgen.aanderaa@ude.oslo.kommune.no





Elevaktiviteter

• Fadderne 

• Revy

• U-prosjekt

• Elevråd 

• Idrettsstyre

• Nye aktiviteter?

Trygghet, fellesskap, verdighet, engasjement





Tid på klasserom med 

kontaktlærer


