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Presentasjon

• Lise Byom-Nilssen – Rektor

• Sveinung Bjørkøy– Assisterende Rektor/Avdelingsleder 8. trinn                               

• Eirin Granlund – Rådgiver

• Trygve Bredeli – Rådgiver
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Trivsel 

Trygghet

Tilhørighet
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8. trinn 2017/18

• Ca. 180 elever

• 6 paralleller (26 - 30 elever i hver klasse) 

• Ca. 15 lærere på trinnet

• 1-2 kontaktlærere pr. klasse

• Jobber i trinnteam/ klasseteam

• Overgang fra barne- til ungdomsskole

• Vurdering for læring

Nordberg skole - Den beste starten på 
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8. trinn 2018/19

• Lekseklubb, 4 dager etter skoletid 

• IKT – Låneavtale personlig PC 

• Læringsplattformen ITs learning

• Biblioteket

• Midttimeaktiviteter

• Glasshuset
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Fremmedspråk

• Tysk 

• Fransk 

• Spansk

• Norsk fordypning

• Engelsk fordypning

• Matte fordypning (bare 8. trinn)

http://www.sprakvalg.no/ Nordberg skole - Den beste starten på 

fremtiden

http://www.sprakvalg.no/
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Valgfag

• Medier og informasjon

• Forskning i praksis/ Teknologi i praksis

• Fysisk aktivitet og helse

• Design og redesign

• Sal og scene

• Natur og miljø

• Innsats for andre

https://www.udir.no/valgfag
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Ønsker for valgfag og fremmedspråk

• Svarfrist onsdag 13. juni.

• Elektronisk skjema for ønsker sendes ut fra kontaktlærer på 

barneskolene. Barneskolene skal sende dette ut i løpet av torsdag 

7. juni. 

• Skjemaet skal kun fylles ut en gang pr. elev.

• Elevene får gjennomgang av skjemaet onsdag 6. juni.
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fremtiden
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Oppstarten 8. klasse

• ”Innskoling” – Læringsmiljø i klasser og på trinnet

• Rådgivere; oppfølging av elever og klasser

• Elevsamtaler

• Nettvett

Nordberg skole - Den beste starten på 

fremtiden
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Samarbeid skole-hjem

• Informasjon 

– Hjemmesiden 

– ITs Learning

– E-post

– SkoleSMS

– Foreldremøter og samtaler

• FAU 

• Driftsstyret
Nordberg skole - Den beste starten på 

fremtiden
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God sommer!


