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Agenda

Velkommen

Presentasjon av lærere og andre ansatte

Skolens profil og strategi

Underveisvurdering

Klassetur til Rjukan

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

10AB: Harald, Dina og Ingvild

10CD: Marte, Gøran og Filip

10EF: Anne, Miriam og Cathrine

Blandagrupper og faglærere:

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

▪ Blandagrupper: Guro (matte), Karen/Hege (norsk) og Sigurd (engelsk)

▪ Spes.ped: Gøran/Marte (matte), Victoria (norsk) og Victoria (engelsk)

▪ K&H: Birgitte, Miriam, Eva og Sarah

▪ KRØ: Harald (10AB), Gøran (10CD), Harald (10E) og Tina (10F)

▪ Språk: FR: Anne, Ingvild H, SP: Sigurd, Carina og Nadja, TY: Sarah og Sophie, ENG: Michaela 

▪ Valgfag: IFA: Henriette, Michaela og Guro, FAH: Gøran/Harald, PFS: Cathrine, FRI: Marte IPF: Filip,  
DeRe: Nora

Rådgiver: Trygve

Avdelingsleder: Jonas 26.08.2022 3

Ved spørsmål knyttet 
til fag kontaktes 

faglærer direkte. 
E-postadresser finner 
dere på 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. 
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Utdanning- og yrkesvalg på 10. trinn
Skoleåret 2022-2023

• Torsdag 20. 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 

DEF (nærmere beskjed kommer)

• Smakebitkurs i uke 42 – 45. Elevene velger kurs og melder seg på via Feide

• Veiledning om utdanning- og yrkesvalg fra november til februar med rådgiverne

• Rådgivere har timer i faget utdanningsvalg

• Åpen dag ved videregående skoler i Oslo gjennomføres vanligvis i uke 2-5

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

• FRIST FOR INNSØKING TIL VIDEREGÅENDE SKOLE: 1. mars 2023. Innsøking på skolen i løpet av 

februar
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Klassetur til Rjukan

Dag 1: Avreise fra skolen kl. 07.30 til Norsk Industriarbeidermuseum på 

Vemork, før innlosjering på Kvitåvatn Fjellstue.

Dag 2: Tur til Gaustatoppen.

Dag 3: Organiserte fellesaktiviteter før avreise hjem kl. 13.

6 voksne per klassetur

Felles kjøkken der alle måltider lages og spises sammen.

Utstyr
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Datoene:

10CD 31.08 – 02.09

10AB 05.09 – 07.09

10EF 07.09 – 09.09
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FAU

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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