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Foreldremøte 10.trinn
Torsdag 7.september



Vi vil gjøre alt vi kan 

for at ditt barn skal 

lykkes faglig og 

sosialt!

9/18/2017



Innhold: 
• Hvem er vi?

• Viktige datoer

• Ulike tilbud om ekstra innsats

• Retten til et trygt og godt læringsmiljø

• Videregående skole v/Ann Mari
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TETT PÅ
LEDER/LÆRER

ENDRE PRAKSIS
UTFORSKENDE
UNDERVISNING
MINDRE 
LÆRERPRAT

TETT PÅ
LÆRER/ELEV

KVALITET
I DET DU GJØR 

OG HVER
SKOLETIME 

TELLER

Apalløkka skole:
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Elevenes 
læring

Elevinvolvering og 
elevaktivitet i 

større grad

Hyppig skriving

Mindre

lærerprat

Kvalitet

Endre egen praksis

Motivasjon

Vårt fokus i elevenes læring
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Elevenes 
læring

Undersøkende 
matematikk-
undervisning

Forståelse

Selvinnsikt og 
bevissthet

Tilpasset opplæring

Motivasjon

Vårt fokus i matematikk
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Engelsk Norsk bm Norsk sm Matematikk

2013/2014 3,6 2,7 2,9 2,6

2014/2015 3,7 3,3 3,2 2,5

2015/2016 3,5 3,3 3,0 3,0

2016/2017 4,2 3,4 3,4 3,6

Eksamensresultater:
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Engelsk Norsk bm Norsk sm Matematikk

Apalløkka 4,2 3,4 3,4 3,6

Skolegr. D 3,8 3,3 3,3

Norge 3,8 3,4 3,3 3,4

Eksamensresultater 2017/2018:
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Alle elever har rett 

til et trygt og godt 
skolemiljø som 
fremmer helse, 
trivsel og læring

– Opplæringsloven kapittel 9A

Foto: Oslo kommune



Skolens ansvar 
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Å fremme et trygt og godt skolemiljø, og å 

forebygge og håndtere mobbing og andre 

krenkelser er skolens ansvar 

Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for 

å fremme elevenes helse, miljø og trygghet. 

Rektor har ansvar for at dette blir gjort. 

Foto: Oslo kommune



Nulltoleranse mot krenking
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➢ Skolen har nulltoleranse
mot krenking, som 
mobbing, vold, 
diskriminering og 
trakassering.

➢ Det er elevenes egen 
opplevelse som er 
avgjørende.  

Foto: Oslo kommune



Skjerpet aktivitetsplikt
– elev som krenker elev

12

Alle som jobber på skolen skal: 

➢ Følge med 

➢ Gripe inn 

➢ Varsle rektor

Skolen skal: 
➢ Undersøke 

➢ Sette inn tiltak: 



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 

➢ Kan kontakte Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus direkte i etterkant av 

deres kontakt med skolen

Foto: Oslo kommune



Tiltak med mål om å øke elevenes læring:

• 60 (30) minutter grunnleggende ferdigheter regning hver uke i halv 
klasse

• Eksamenskurs noen ettermiddager

• God lærertetthet i basisfag

• Delingstimer i engelsk og naturfag

• Deltakelse i prosjektet "Tenke mer, regne bedre"

• Minimalisere bruk av ukjente vikarer



9/18/2017

Innhold: Dato:

Norsk bokmål 23.11

Norsk sidemål 24.11

Engelsk 28.11

Matematikk 06.12

Felles heldagsprøver høst 2017



9/18/2017

Innhold: Dato:

Elevene får vite faget de skal ha muntlig prøve i Jan. 18

Obligatorisk veiledning Jan. 18

Muntlig prøve med lærer og sensor (sensor fra Apalløkka skole) Jan. 18

Prøvemuntlig 2018
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Innhold: Dato:

Opplysning om skriftlig eksamen 09.05 kl. 09

Eksamen matematikk 16.05

Forberedelse engelsk eksamen 24.05

Engelsk eksamen 25.05

Forberedelse norsk eksamen 28.05

Norsk bokmål eksamen 29.05

Norsk sidemål eksamen 30.05

Eksamen vår 2018
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Innhold: Dato:

Opplysning om trekkfag kl. 09.00
(pulje 1 blir trukket ut)

08.06

Muntlig eksamen pulje 1 12.06

Pulje 2 møter til opplysning om 
trekkfag kl. 09.00

12.06

Muntlig eksamen pulje 2 14.06

Muntlig eksamen vår 2018

Elevene følger en annerledes ukeplan i begge eksamensperioder. 



Fravær

Alt fravær føres på vitnemålet – fra og med 8.trinn

• For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at 
følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet: 

a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner (legeerklæring)

Ved dokumentert fravær etter gjeldende regler strykes fra og med 
første fraværsdag. Ellers kan fravær strykes fra og med 4. 
fraværsdag ved sykdom med legeattest.

• 190 skoledager og 175 fridager
9/18/2017



VIKTIG AT VI VOKSNE:

• GIR STØTTE – GIR STØTTE – GIR STØTTE 

• GIR ROS – GIR ROS – GIR ROS

• HJELPER UNGDOMMENE TIL Å LOGGE AV!

9/18/2017
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Være "på" som foresatt

• Ta del i barnets skolehverdag.

• Logg inn på skoleplattformen jevnlig.

– Elektronisk ID (MinID, BankID og lignende)

– Her kan du blant annet undersøke

• Fravær

• Orden og oppførsel

• Vurderinger og tilbakemeldinger (It’s learning)



22

Snart tid for videregående

• Fristen for å søke 1.mars

• Ungdommene søker elektronisk med MinID

• MinID kommer i posten rundt jul

• Ikke mottat MinID innen 15.januar. Kontakt 
skolen

• De har rett til å komme inn på ett av tre 
utdanningsprogram

• Inntaket er karakterbasert
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Aktiviteter høsten 2017

• Kurs i utdanningsprogram: uke 41- 44

• Tirs 17.okt (uke 42): informasjonsmøte om 
videregående opplæring for elever og 
foresatte

• Man 6.nov (uke 45): «Hvorfor velge realfag?»

• Ons 8.nov (uke 45): YoU-messa i Spektrum

• Helsefagpatruljen - kommer
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Veiledning

• Tilbud om gruppe- og/eller individuell 
veiledning ut fra elevens behov

• Veiledning med foresatte og elever, ta kontakt!

• Ann-Mari.Asgard@ude.oslo.kommune.no

• Kontortelefon: 23 46 62 07

mailto:Ann-Mari.Asgard@ude.oslo.kommune.no


18.09.2017

Vitnemålsutdeling

Onsdag 20. juni

Hold av datoen!

9/18/2017


