
Oslo kommune
Utdanningsetaten

Engebråten skole
07.03.2019

Velkommen til foreldremøte
for 8. trinn



• Velkommen og intro om læring og trivsel 

v/ rektor Marit G Sesseng

• Om vurdering v/ assisterende rektor Per Christian Gundersen

• Å være ungdomsforeldre v/rådgiver Kari Aksum

• Innovasjonscamp og praktisk info v/rådgiver Idun Fagervold

• FAU/turkomiteen presenterer mulig Berlintur høsten 2020

• Til klasserommene

Agenda



Byrådets mål

1. Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold 

og overgrep = TRIVSEL

2. Barnehagebarn og elever skal møte medarbeidere med høy 

kompetanse og tid til å følge opp den enkelte

3. Alle elever skal ha grunnleggende lese, skrive- og regneferdigheter 

tidlig i skoleløpet

4. Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag 

og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på 

tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet = LÆRING

5. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående 

opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og 

arbeidsliv

6. Barnehage-, barnevern-, helsestasjons- og opplæringskapasiteten 

skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger



Elever og ansatte skal glede seg til hver skoledag – både faglig og sosialt

Læring og trivsel

Ledelsen +alle 

ansatte+ lærere 

+elever 



"Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn"

Læring og trivsel

https://www.youtube.com/watch?v=mkEUBOqgrjY

https://www.youtube.com/watch?v=mkEUBOqgrjY




• forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem

• få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller 

prestasjonen

• få råd om hvordan de kan forbedre seg

• være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget 

arbeid og utvikling

Elevene



• Ingen sovepute - fokus på gode tilbakemeldinger jevnlig

• Fokus på utvikling – trene og øve

• Senke skuldre – lov å gjøre feil

• Bevissthet rundt egen læring – hvordan lærer jeg best?

Vurdering med karakter introduseres etter hvert i ungdomsskoleløpet

Underveisvurdering - sluttvurdering

Vurdering uten karakter



• Dersom eleven velger tre forskjellige fag skal alle fagene vurderes 

med standpunktkarakter, og de skal alle legges ut på vitnemålet 

• Dersom eleven velger samme fag to år, skal bare det siste årets 

standpunktkarakter føres på vitnemålet - faget skal m.a.o. bare legges 

ut en gang på vitnemålet 

• På samme måte – dersom eleven velger samme fag i tre skoleår, skal 

faget bare legges ut en gang på vitnemålet, og det er 

standpunktkarakteren fra det siste året som skal føres på vitnemålet. 

• Klagerett på standpunktkarakter. Fylkesmannen tar stilling til om de 

bestemmelsene som gjelder for karaktersetting er fulgt

Valgfag



Årstidsgrupper 

«Tillit & Dialog»  Ungdom og voksne, rus og rammer - vi bytter ungdom 

og kommer sammen i forskjellige settinger for å snakke om felles 

utfordringer.

– Del 1. "Tillit og dialog"  Foreldremøte i Festsalen 4.4.19

• Presentasjon av samarbeidspartnere

• Erfaringsutvekslinger og diskusjon klassevis

• Planlegging del 2

– Del 2. "Tillit og dialog" Hjemmekveld uke 39 - Ungdom og voksne, rus og 

rammer - vi bytter ungdom og kommer sammen

• Samling for ledere av hjemmekvelden uke 38

Å være ungdomsforeldre - nettverksbygging



Jeg går på skole, ikke kall meg hore –

Stopp sexismen i skolegården

Aftenposten mandag 4.mars 2019



Innovasjonscamp

• mandag 3/6 til onsdag 5/6

• treningsleir i kreativitet og nyskaping

• samarbeidsprosjekt med Ungt Entreprenørskap og Teknisk museum 





Foresatte med barn under 18 år i Osloskolen inviteres til å delta i 

Foreldreundersøkelsen 2019. Her kan du si din mening om elevenes 

trivsel og samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

Gjennomføres i Osloskolen fra 12. mars til 12. april 2019.

Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet

Foreldreundersøkelsen 2019



Berlintur 2005-kullet høsten 2020?



Foreldremøte fortsette i klassene

Klasse Rom

8a1 D21

8a2 D22

8b1 Personalrom

8b2 Personalrom

8c1 C21

8c2 C22

8d C23


