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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

Helle

Adm.sjef

Annen nøkkelperson



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



Fraværsoppfølging



Resultat 



Våre erfaringer til etter to år:

Positive:

• Den virker – 31% nedgang på fravær

• 2 elever som ikke fikk karakter pga for mye fravær

• Bedre faglige resultater på standpkt. og eksamen

Fortsatt utfordringer:

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

har til å være borte fra skolen uavhengig av årsak

• Falske legemeldinger



Skole-hjem-samarbeid

Info fra skolen:
• Appen

"SkoleMelding"

• Foreldrebruker til 

ITS

• Hjemmeside

• Sosiale medier

Henvendelser til 

skolen:
• "Skolemelding"

• E-post 

Vi ønsker god dialog!





23.08.2018

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et skifte i tenkning

Fra "mot mobbing" til

"for et trygt og godt skolemiljø"



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



Tid på klasserom med 

kontaktlærer


