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Vi vil gjøre alt vi kan 

for at ditt barn skal 

lykkes faglig og 

sosialt!

9/18/2017



Innhold: 
• Hvem er vi?

• Retten til et trygt og godt læringsmiljø

• Grorud bydel



4

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
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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 

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

• En eventuell klage bør være skriftlig 

og begrunnet. Konkretisere hva dere 

er misfornøyde med.



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)


