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Agenda

Informasjon fra forebyggende enhet v/Majorstuen politistasjon

Presentasjon av lærere og andre ansatte

Skolens visjon og profil

Vurderingspraksis

Utdannings- og yrkesvalg

Generell informasjon
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MAJORSTUEN POLITISTASJON

Ungdomsavsnittet v/Jimmy Wilhelmsen

HVORDAN KONTAKTE:

Epost: Majorstuen.forebyggende@politiet.no

Jourtelefon: 22 66 85 35 (kl. 09-15)

Oslo pd: 22 66 90 50 (02800)

Skolekontakt/ politiforebygger Nordberg skole:

ISMAIL Hindise

Epost: ismail.hindise@politiet.no

Mobil: 992 88 347 
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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 vurderingspraksis

•Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
• Mål 
• Forforståelse
• Kriterier
• Modellering 

•Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. 
• Dialog med medelever og lærere
• Egenvurdering

•Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. 
• Kameratvurdering 
• Tilbakemeldinger fra lærer; skriftlige og muntlige

• Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg og muligheten til å vise dette.
• Fremovermeldinger fra lærer; skriftlige og muntlige
• Karakterer
• Jakte elevenes forbedring
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Generell informasjon

Forventninger til elever og foresatte

Klassetur

Skoleball

Midttimeaktiviteter

Tverrfaglige temauker
 Demokrati og medborgerskap

 Bærekraftig utvikling

 Helse og livsmestring
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Utdanning- og yrkesvalg på 10. trinn
Skoleåret 2019-2020

Smakebitkurs i uke 41, 42, 43 og 44. Perioden for elevpåmelding foregår fra mandag 2. september –
onsdag 11. september 2019.

Tirsdag 8. oktober arrangeres et eget informasjonsmøte om utdannings- og yrkesvalg for elever 
og foresatte på 10. trinn. Møtet holdes i Aulaen og starter kl. 18:00 for ABC og kl. 19:15 for DEFG

Tirsdag 5. november kl. 09:00 skal alle elever i 10. klasse på Nordberg skole på You-messe i Oslo 
Spektrum. You-messa er åpen fra kl. 08.30 -20.00 på tirsdag og alle foreldre og foresatte er 
velkommen til å besøke messa denne dagen.

Veiledning om utdanning- og yrkesvalg fra desember til februar med rådgiverne og i faget 
utdanningsvalg

Åpen dag ved videregående skoler i Oslo i uke 2-5.

Ta godt vare på MinID som sendes til folkeregistrert adresse ved nyttår.

FRIST FOR INNSØKING TIL VIDEREGÅENDE SKOLE: 1. mars 2020. Innsøking på skolen i februar.
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FAU
Foreldrenes arbeidsutvalg

- foreldremedvirkning
Skoleåret 2019/2020
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Foreldremedvirkning gjennom FAU

Elevenes foreldre velger et arbeidsutvalg (FAU) som skal representere 
foreldrene overfor skolen

Som hovedansvarlig for elevenes utvikling og opplæring, har foreldre rett til 
medvirkning i skolen 

FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre 

FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt

FAU skal bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt
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Som FAU representant har du én unik
mulighet til å:  

Påvirke elevenes skolehverdag

Holde deg informert om hva som skjer på
skolen

Samarbeide med skoleledelsen, Driftsstyre, 
Elevrådet og Skolemiljøutvalget
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FAU – foreldrenes arbeidsutvalg

hver klasse velger en representant til FAU som møtes månedlig 

delt inn i arbeidsgrupper

samarbeider med Nordre Aker bydel

tilbud om kurskveld i Oslo kommune

FAU møte mandag 23.9 kl 19.00 

på personalrommet 
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KAHOOT!

Finn fram en telefon, evt. 
samarbeid med naboen

Gå til kahoot.it

Skriv inn koden som 
snart blir vist på 
skjermen
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Oslo 2019 Deloverskrift rød

Nordberg skole – Den beste starten på fremtiden

Foreldremøte - høst 2019

ROMOVERSIKT:
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