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Velkommen

Presentasjon av lærere og andre ansatte

Skolens profil og satsningsområder

Underveisvurdering og sluttvurdering

Generell informasjon

FAU
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Lærere
Kontaktlærere – 3 lærere med felles ansvar for 2 klasser:

9AB: Sarah, Ingeborg og Patrick

9CD: Carina, Guro og Sigurd

9EF: Vanja, Nora og Eskil

Blandagrupper og faglærere:

I matte, norsk og engelsk deles 3 klasser på 5 lærere, hvor 1 har spesialundervisning

▪ Blandagrupper: Leif Jørgen/Ingrid (matte), Ida/Ingvild T (norsk) og Ane (engelsk)

▪ Spes.ped: Simon (matte), Victoria (norsk) og Michaela (engelsk)

▪ KRØ: Tina (9ABCD) og Kristine (9EF)

▪ Musikk: Patrick (9ABCD) og Cathrine (9EF)

▪ Mat&helse: Henriette/Anne Marit (9AB) og Henriette/Kristine (9CDEF)

▪ Språk: FR: Anne, Ingvild H og Michaela, SP: Sigurd, Ida og Nadja, TY: Sarah og Mona, ENG: Vanja, NOR: Arild 

▪ Valgfag: IFA: Henriette og Michaela/Guro, FAH: Tina og Kristine, PFS: Patrick/Vanja, FRI: Marte, Prog: Eskil,  DeRe: Nora

Rådgiver: Mona

Avdelingsleder: Siri
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Ved spørsmål knyttet 
til fag kontaktes 

faglærer direkte. 
E-postadresser finner 

dere på skolens 
hjemmesiden.
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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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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. 



Tidligere: 

Karakter 3 + 4 + 5 = 4

Nå: 

Vi vurderer elevens kompetanse og ferdigheter kontinuerlig (underveisvurdering)

I læringssituasjonene veileder lærer og leter etter kompetanse hos eleven

Hyppige tilbakemeldinger - nærhet i tid

Prosessen:
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Årshjul for vurdering

Elevsamtale

Refleksjonsdag

Utviklingssamtale

Halvårssamtale

Underveisvurdering gjennom hele året
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Sluttvurdering

Musikk og Mat&helse

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samla kompetansen eleven har ved 
avslutning av opplæringen.

→ Å vurdere samlet kompetanse betyr at kompetansemålene i faget må sees i sammenheng.

Forutsetninger, fravær, orden og oppførsel inngår ikke i vurderingen. 

Varsel om IV

Klagemulighet på standpunkt, ikke underveisvurdering.
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Utdanning- og yrkesvalg (UDV) på 9. trinn

Skoleåret 2022-2023

• Karrierekompetanse, kjerneelementer i faget:

«Å utvikle karrierekompetanse handler om å forstå og utvikle seg selv og egen læring, og å utvikle en trygg 

identitet. Det handler også om å utforske utdanningsmuligheter og arbeidslivet. Dette inkluderer ferdigheter i 

å kunne samle, analysere og ta i bruk informasjon både om utdanning, arbeid og seg selv. Ferdigheter i å 

håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg og forstå konsekvenser av valg, skal også være en 

del av faget».

• Kontaktlærere og rådgiver Mona har opplæringen.

• Smakebitkurs i uke 10 - 13. Elevene velger kurs og melder seg på via Feide.

→ Mer informasjon fra rådgivere når det nærmer seg.
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Generell info:

Midttimeaktiviteter hver dag

Klassetur august/september 2023 til Rjukan

Kvitåvatn Fjellstue, Norsk industriarbeidermusuem på Vemork, tur til Gaustadtoppen og mye sosialt.

Skoleball for 10. trinn 

→ foresatte på 9. trinn bidrar som hjelpere.

→ Torsdag 27. april 2023 (ulike vakter mellom kl. 17-24). Fau representanter tar kontakt.
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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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