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Velkommen

Uke 5-6
Utviklingssamtaler med 
foresatte, elev og kontaktlærer 
mellom 08.00 og 16.00

Andre møter – smittevern og 
spredning av covid-19 blir 
avgjørende



Hanna Norum Eliassen– rektor 

Bronia Hamilton – assisterende rektor og avdelingsleder for språk og 
samfunnsfag

Helene Vogel – studieleder for ST (studiespesialisering)

Ingjerd Lundsholt– avdelingsleder for drama
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Sindre Cools Berg – avdelingsleder for realfag

Annette Horn og Bjørn Schøyen - administrativ leder

Jorunn Ramberg – avdelingsleder tilrettelagt

Egil Ellenes – avdelingsleder for norsk (fødselspermisjon til 
november)

Kontaktinformasjon til alle ansatte finnes på skolens hjemmeside
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Sosialpedagogiske rådgivere:

Ann-Elise Lyngstad

Ann-Elise.Lyngstad@ude.oslo.kommune.no 90542193

1STA, 1STB, 1STC

Inger Synøve Landseng

Inger-Synove.Haldar.Lanseng@ude.oslo.kommune.no 94801803

1STD, 1STE, 1STF, 1MDG, 1MDH

Ta kontakt med skolen om viktig informasjon vedrørende ditt barn

Karrereveildere:

Jon Lie og Fredrik Strid

Skolen har  helsesykepleier 4 eller 5 dager pr uke, og psykolog 1 dag pr uke
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SMITTEVERN

• Vi følger myndighetenes smittevernveileder, gult nivå

• Syke personer skal ikke komme på skolen!

• God hygiene. Vi har antibac ved alle innganger og vasker 
pulter mellom øktene. Enveiskjøring i gangene

• Hold avstand til andre

• Fast plass i klasserommet

• Begrenset aktivitet i fellesarealene våre 

• Begrens bruk av offentlig transport så mye som mulig, vi 

har flere elever som sykler nå enn tidligere ☺
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Elever er forpliktet til å arbeide med skolearbeid 
hjemme, om man er hjemme og ikke syk.
Fagrommene er oppdaterte. Vi "streamer" som 
hovedregel ikke undervisningen 

Varsle kontaktlærer /faglærer ved fravær

Varsle skolen ved påvist smitte, slik at vi kan sette 
i gang smitteverntiltak og smittesporing, i 
samarbeid med bydelsoverlegen
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Fraværsreglene
• Fraværsgrense 10 % i videregående skole, men på grunn av 

korona kan foresatte legitimere fravær fram til 1.11.2020

• Elevene får varsel om fare for IV, nedsatt orden/atferd

• Dokumentert fravær som ikke teller på fraværsprosenten; 
Lege, religiøst fravær, tannlege, psykolog, legemelding, sesjon 
mm (ikke avhengig av situasjonen rundt korona)

• Alt fravær står normalt på vitnemålet, men egne regler nå.

• Kan søke om fratrekk på  inntil 10 dager (søker i mai)
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Trygghet og tilhørighet fra skolestart

• Vi sprer elever fra samme skole i ulike klasser

• VIP-makkerskap (makkerpar og makkergrupper)

• Oppstartsamtaler med kontaktlærer med mulighet for lengre 
samtaler hvis behov

• Rebusløp som besøker alle byggene og ulike funksjoner

• Fagdag utenfor skolen med sosialt fokus, 1.uke

• OK –teaterprosjekt med elever fra Vg3 drama, uke 37

• Aktiviteter gjennom Elevrådet (FEV)
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Trygghet og tilhørighet gjennom skoleåret

• Klassens time

• ca. 15 elever per kontaktlærer

• Mulighet for samtaler med kontaktlærer/rådgiver/helsesøster ved 
behov

• Utviklingssamtaler kontaktlærer og elev etter høstferien

• Klassekart i alle fagøkter

• Tett samarbeid mellom kontaktlærer, faglærer, rådgiver og 
studieleder

• Ulike møtesteder for elevene
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Skolens bibliotek styres av 
bibliotekar Inge Knoff

- Låne bøker
- Leseplasser
- Sofaer man kan slappe av, 

lese, prate med medelever
- Få hjelp til fordypningsemnet 

i norsk og lesetips
- Piano
- Sjakkbrett
- Tidsskrifter, magasiner og 

tegneserier
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Skolens IKT-senter styres av 
Trygve Østbye

- Leseplasser
- Jobbe med prosjekter
- Sofaer der du kan slappe av
- X-box
- Kan se film
- PCer der du kan game
- Hjelp til PC-en
- Skravle med Trygve om 

fotball ☺

PC til alle – elevens etter 3 år 
- Grunnstipendet i leie hvert år (i 

år ca kr 1050)
- Husk forsikring!
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Oasen styres av miljøarbeider 
Patrick Nichols

- Steder å snakke, høre på 
musikk, slappe av…

- Organiserer ulike 
happenings 

- En du kan snakke med

- Et sted å være 



Skoledagen på Nissen 
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- Første økt begynner 08.30

- Skoledagen varer til 15.35 (16.00)

- 90 minutters økter (=2 skoletimer)

- Frivillig leksehjelp/studietid

- Midttime tirsdag –elevråd, andre aktiviteter

- MD har 35 timers uke, ST har 30 timer

Dynamisk timeplanen i portalen
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Naturfag 5 timer

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

Engelsk 5 timer    Standpunkt og mulig eksamen 

Naturfag 5 timer    Standpunkt og mulig eksamen 

Samfunnsfag* 3 timer    Standpunkt og mulig eksamen

Geografi* 2 timer   Standpunkt og mulig eksamen

Fag på Vg1 som kommer på vitnemålet

I tillegg har elevene norsk, fremmedspråk og kroppsøving (ST) som ikke er 
avsluttende på Vg1. 

Musikk ,dans og drama 5 timer    Standpunkt og mulig eksamen

Teaterensemble 5 timer    Standpunkt og mulig eksamen

Bevegelse 2 timer    Standpunkt og ikke eksamen
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Noen forskjeller mellom 10 klasse og videregående

• Refleksjonsnivå: kan du kun gjenta det som står i boken holder det kanskje ikke 
mer enn til middels kompetanse - Du må også vise forståelse

• Selvstendighet: du får ikke alltid lekser, eleven har større ansvar for å være 
sikker på at det som er gjennomgått i øktene er forstått

• Lekseplan: finnes ikke lenger, men vi har vurderingsplan for hele året så elevene 
allerede nå vet når de skal ha vurdering i de ulike fagene. Ligger på TEAMS (kun 
elevene som ser det som ligger her)



Fremmedspråk 

• Fransk II, spansk I og II, tysk I og II

• Tysk I+II (3 år med fremmedspråk)

• Byomfattende tilbud 

• Morsmålseksamen

• Viktig å jobbe jevnt og trutt gjennom begge årene – tett oppfølging 
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Matematikk og realfag

• Elevene har valgt enten matematikk 1P (praktisk) eller matematikk 1T 
(teoretisk)

• 1P og 1T er verdt like mye poengmessig ,  og gir samme mulighet for videre 
studier, (generell studiekompetanse) men 1T er rettet mot realister og de 
som skal ha tyngre mattefordypning i Vg2 og Vg3. 

• Elevene som ønsker matematikk R1 må ha kunnskapen som de får i 1T

• Valg av mattegruppe er basert på samtale med mattelærer, 
kartleggingstest og elevenes ønsker. 

• Realfagsstudier krever fordypning i realfag 
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Informasjon skole – hjem

• NISSENINFO hver uke, også til foresatte under 18 år

• Skolens hjemmeside; Ordensreglement, fagvalg, kontaktinfo til ansatte og 
annen viktig informasjon

• Portalen (innlogging med minID): timeplan, fravær, It's fag og fagkarakterer

• Meldinger på SkoleMeldingsapp, samme meldingsapp som du melder fravær. 

• Klassevise digitale foreldremøter før høstferien 

• Vanligvis foresattemøte i november (faglærere), men ikke avklart hvordan 
dette organiseres i år

• Utviklingssamtaler i februar. Foresatte inviteres

• Ved behov; Ta kontakt med elevens kontaktlærer, eventuelt rådgiver eller 
ledelsen
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Viktig å merke seg

Dokumentasjon til skolen

• Søknader om permisjon til rektor i forkant; Idrett på høyt nivå, politisk aktivitet, 
kulturelle grunner

• Ikke rett til permisjon av private og sosiale grunner

• Søknad om tilrettelegging eller fritak sendes på epost til ; 
postmottak@ude.oslo.kommune.no

• Legemeldinger leveres til kontaktlærer

Revyen

• En viktig begivenhet på Nissen. Alle kan være med fra alle trinn og både ST og MD

• Ikke tradisjonelle revyfester i år. Skolen har et godt og tett samarbeid med revysjefene

Videregående skoler i Oslo har i år plassert to av fridagene selv. På Nissen:

• Juleferien: siste skoledag er fredag 18.desember. Skolen starter igjen mandag 4. januar

• Påskeferien er utvidet med en dag, fri fredag 26.mars

• 14. mai (inneklemt dag etter Krist H.fartsdag) er det vanlig skole (eksamensdag)
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Klassevise foresattemøter i september 
KLASSE LÆRERE DATO OG TID

1STA Håkon Haga
Bjørn Ole Renden

22.09
15.00-16.00

1STB Johanne Bergestig
Pia Enz Flåten

22.09
15.00-16.00

1STC Gunvor K Hildre
Sissel Gilje Nilsen 

22.09
15.00-16.00

1STD Kjersti H Astrup
Annie K Olafrsrud

22.09
08.30-09.30

1STE Edvard K Skåland
Christina L Føyn

21.09
08.30-09.30

1STF Hilde Byfuglien
Jasmine Mokhtar (vikar)

23.09
15.00-16.00

1MDG Dagmara Lauritzen
Nina F Lilleng

21.09
16.15-17.15

1MDH Janne Wettre
Maja Løvland

18.09
09.00-10.00
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