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Lærere og andre ansatte:

Kontaktlærere – 3 lærere med felles ansvar for 2 klasser:

8AB: Ane Gilje, Karen Margrethe Lind og Idar Wichne

8CD: Hege Rønning, Tormod Tvare og Ingrid Bjarke Tønder 

8EF: Sophie Leikanger, Leif Jørgen Gjerde, Ida Fiske og Nadja Luckin

Faglærere tilhørende 8. trinn: Simon Miljeteig og Arild Fosseli Olsen

Rådgiver: Sunniva Belle Halmøy (kommer i november)

Avdelingsleder: Hanne Bender Grønstad
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Ved spørsmål knyttet 
til fag kontaktes 

faglærer direkte. 
E-postadresser finner 

dere på skolens 
hjemmeside.
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Nordberg skole – den beste starten på fremtiden

På Nordberg skal elevene oppleve at vi har tro på at de skal mestre og utvikle seg sosialt, 

faglig og kreativt. De skal møte læringssituasjoner som inviterer til nysgjerrighet, refleksjon 

og kritisk tenkning.

På Nordberg skole skal elevene oppleve å være i dialog om egen læring med lærere og 

medelever. Vi organiserer undervisningen for å hjelpe elevene til å forstå sin egen 

læringsprosess og faglige utvikling, og elevene skal oppleve at det de lærer er relevant. De 

skal få hjelp til å utvikle ferdigheter og til å se sammenhenger på tvers av fag.

På Nordberg skole vektlegger vi samarbeid og samtale i opplæringen for at elevene skal få 

et godt grunnlag for å forstå andre og seg selv, og dermed utvikle forståelse for det å være 

del av noe større.
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Skolens satsningsområder

1. Trygghet, trivsel og læring

Alle elever skal føle seg inkludert og velkommen på Nordberg.

2. Elevaktivitet og elevmedvirkning

Elevstemmen skal være aktivt med i elevens sosiale og faglige læring.

3. Lokale læreplaner

Elevene skal oppleve en sammenheng og progresjon gjennom skoleløpet.

4. Profesjonsfellesskapet

Elevene skal oppleve et læringsmiljø preget av felles verdier og kontinuerlig utvikling.
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NærværsmodellenBekymringsfullt fravær

Kontaktlærer kaller inn til nærværsmøte med elev, foresatte og rådgiver: kartlegge situasjonen, planlegge tiltak 

Tiltaksperiode med status i klasseteam med rådgiver etter behov

Klasseteam og rådgiver evaluerer tiltakene - har nærværet økt? Kontaktlærer snakker med elev og foresatte og 

tiltakene fortsetter, og evalueres hver 4. uke.

Rådgiver kaller inn til nærværsmøte med kontaktlærer, rådgiver, avdelingsleder, foresatte og eleven: planlegge tiltak

Tiltaksperiode med status i klasseteam med rådgiver

Avdelingsleder, rådgiver og klasseteam evaluerer tiltakene- har nærværet økt? Kontaktlærer snakker med eleven og foresatte 

og tiltakene fortsetter og evalueres hver 4. uke

Rådgiver kobler inn «Tett på team»: elev og foresatte involveres, planlegge, iverksette ekstraordinære 

tiltak og evt. koble på eksterne

Tiltaksperiode 

Rektor/rådgiver kaller inn og organiserer faste nærværsmøter – hver 4. uke

Evt. nye tiltak

Kontaktlærer snakker med eleven – samme dag bekymring oppstårDag 1

Kontaktlærer følger med om nærværet øker – har nærværet økt?Uke 1-3

Uke 4-7

JA

NEI

Uke 7

Uke 8

Uke 8-10

Uke 10

Uke 11

Uke 11-13

Rektor, rådgiver, «Tett på team» og kontaktlærer evaluerer tiltakeneUke 13

> Uke 13

Uke 4

ØKT FRAVÆR

JA

NEI

ØKT FRAVÆR

NEI

JA
Ingen videre bekymring ☺
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Fire prinsipper for helhetlig vurderingspraksis
Forskrift til Opplæringsloven §3-10

Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid med blant 
annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling. 

Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av 
dem. 

Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller noe om 
kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen. 

Elevene skal få råd om hvordan de skal forbedre seg. 
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Generell info:

- Nasjonale kartleggingsprøver

- Tverrfaglige temauker

- Midttimeaktiviteter hver dag

- Glasshuset – samarbeid med bydelen

- Skolehelsetjenesten

- Mat og drikke – Tine-automater

- Gratisskoleprinsippet: Klassetur til Rjukan og skoleball på                                
10. trinn 
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Elevenes foreldre velger et arbeidsutvalg (FAU) som skal representere 
foreldrene overfor skolen

Påvirke elevenes skolehverdag

Holde deg informert om hva som skjer på skolen

Samarbeide med skoleledelsen, Driftsstyret, Elevrådet og Skolemiljøutvalget

Valg av FAU-representant og foreldrekontakt for hver klasse
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Følg oss gjerne!

Instagram: 

@nordbergskole og @nordbergbiblioteket
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