
Velkommen til 
Hartvig Nissens skole!



Orienteringsmøte 20.08.19

Vg1
Musikk, dans og drama



Skolens ledelse

 Rektor: Hanna Norum Eliassen

 Fungerende ass. rektor og avd.leder: Bronia Hamilton

 Avd. leder: Gerd Åse Hartvig – musikk, dans og drama
 Avd. leder: Sindre Cools Berg – realfag 

 Avd. leder: Bronia Hamilton – språk og samf.fag

 Avd.leder: Egil Ellenes - norsk

 Studieveileder for ST-elevene: Helene Vogel

 Administrativ leder: Annette Horn og Bjørn Schøyen

 Avd. leder: Jorunn Ramberg – tilrettelagt undervisning



Skolens rådgiverne

 Sosialpedagogisk rådgivere: 
Inger-Synøve H Lanseng
Ann-Elise Lyngstad for Vg1 MD dette skoleåret

 Karriereveiledere:
Jon Martin Lie
Fredrik Strid
Skolen har i tillegg helsesøster og psykolog



Skolestart

 Oppstartsuker for Vg1-elevene
 Bli kjent, bli trygg, bli sett
 VIP-makkerskap
 OK-prosjekt
 Oppstartssamtaler med kontaktlærer onsdag
 "Tour" gjennom skolen onsdag, sosialt samvær etterpå
 Fagdag med sosialt fokus fredag
 Aktiviteter gjennom Elevrådet (FEV)



Skolestart

Kontaktlærer for 15 (16)elever
Tett oppfølging av elever og 
klasser
Læringsstøttende prøve i regning
 Skriving i alle fag



Skoledagen

Tirsdag Onsdag

1. økt 1.økt 

2.økt 2.økt

Matpause (1 time)
Skolen har ikke kantine

Matpause (40 min)

3. økt 3.økt

4. økt:
Klassens time 14.20-14.50

Kor 15.00-16.00

4.økt



Diverse

PC til alle elever (kr. 1051,- per år. 
Beholde til slutt)

Servicesenter IKT
Læringsplattformen It`s
SkoleSMS /kontakt med kontaktlærer
Viktige skriv til signering av dere



Fraværsgrens 10%
 Fraværsgrenser innført fra skoleåret 2016-17
 Stort fravær kan, uansett grunn, føre til at 

læreren mangler karaktergrunnlag
 Eleven har plikt til delta aktivt i opplæring og 

vurdering
 Relativt få elever som har mistet retten til 

vurdering på grunn av fraværsgrena
 Fraværet har gått ned, lokalt og på landsbasis



Det er lov å være syk

Fraværsgrensen gjelder ikke det dokumenterte fraværet: 

 helse- og velferdsgrunner, legetime, tannlegetime, psykologtime el.lign.

 Skaff legeerklæring for kronisk sykdom med en gang

 arbeid som tillitsvalgt og politisk arbeid

 lovpålagt oppmøte som for eksempel sesjon

 representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. 
idrett og kultur (se skolens reglement)

 religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den 
norske kirke (inntil 2 dager)



Hvem kan dokumentere 
fravær?
 Foreldremelding og egenmelding omfattes ikke av 

dokumentert fravær, foresatte  kan kun 
legitimere fravær (gi lærer beskjed om hvorfor du 
er borte)

 Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet 
dokumenteres med legeerklæring eller med 
dokumentasjon fra en sakkyndig, som for 
eksempel helsesøster, fysioterapeut, tannlege 
eller psykolog (herunder også BUP)

 Helsesøster på skolen kan ikke utstede 
d k t t f



Musikk dans og drama

3-årig løp



Fagene og antall timer Vg1
Naturfag 5 timer   Standpunkt og mulig 

eksamen

Matematikk (1P eller 1T) 5 timer    Standpunkt og mulig 
eksamen 

Engelsk 5 timer    Standpunkt og mulig 
eksamen 

Musikk ,dans og drama 5 timer    Standpunkt og mulig 
eksamen

Teaterensemble 5 timer    Standpunkt og mulig 
eksamen

Bevegelse 2 timer    Standpunkt og ikke eksamen

Norsk 4 timer

2. fremmedspråk 4 timer

Totalt 35 timer

Elevene kan bli trukket ut til en eksamen



Fagene og antall timer Vg2
Matematikk (NB! Bare 2P) 3 timer  Standpunkt og mulig eksamen

2. fremmedspråk 4 timer  Standpunkt og mulig eksamen 

Samfunnsfag 3 timer   Standpunkt og mulig eksamen 

Geografi 2 timer  Standpunkt og mulig eksamen 

Historie 2 timer

Teater og bevegelse 1 2timer   Standpunkt og ikke eksamen

Teaterproduksjon 1 5 timer   Standpunkt og mulig eksamen

Teaterproduksjon 1 fordypning 5 timer   Standpunkt og mulig eksamen

Teater i perspektiv 1 5 timer   Standpunkt og mulig eksamen

Norsk 4 timer

Totalt 35 timer

Elevene blir trukket ut i en eksamen



Fagene og antall timer Vg3

Norsk 6 timer obligatorisk eksamen

Historie 4 timer

Religion 3 timer

Teater og bevegelse 2 2 timer

Teaterproduksjon 2 5 timer    obligatorisk eksamen

Teaterproduksjon 2 fordypning
(alternativt 2. fremmedspråk)

5 timer

Teater i perspektiv 2 5 timer

Drama og samfunn
Språk Vg3*

5 timer

Total 35 timer*

Elevene skal trekkes ut i to eksamener i tillegg til de to obligatoriske



Nye bestemmelser i opplæringsloven 1017, 
§9a-3 (Elevenes psykososiale miljø)

 Nulltoleranse mot krenkelser 

 Skjerpet aktivitetsplikt
 Handlingsplan 
 Ny klageordning (Fylkesmannen)

 Gjelder på skolen og alle aktiviteter i skolens regi




Noen forventninger og litt mer 
info på tampen

 Matematikk på Vg2 – må ha 2P*

 Tilstedeværelse ut over timeplanen

 kveldsforestillinger

 Progresjon i produksjons-fagene

 Ensemblefølelse 

 Forpliktelser og møte til avtalt tid - fagkarakterer

 Nissenfestivalen og andre prosjekter

 Studietur til Stockholm på våren på Vg2

 Revyen, en meget viktig begivenhet på Nissen 

 Revyfester

 Møte med faglærerne tirsdag 28. november



Avslutning

• Elevsenter, OASEN, med miljøarbeider
• Biblioteket, et sted for læring og samvær
• Fokus på læring og trivsel 
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