Velkommen til Hartvig Nissens skoleforesattemøte 31.08.2022
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Hanna Norum Eliassen– rektor
Bronia Hamilton – assisterende rektor
Ingjerd Lundsholt– avdelingsleder drama

Marianne Svarstad- rådgiver
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Fellesskapende undervisning
•

Trygghet, trivsel og tilhørighet gjennom arbeidet med fagene

•

Skolens utviklingsarbeid: Samarbeid med Utdanningsetatens læringsmiljøteam.

•

Underveisvurdering og vurdering som skaper lærelyst

Fra Forskrift til Opplæringslova:
Formålet med vurdering er å "fremje læring og bidra til lærelyst undervegs" § 3-3.Vurdering
i fag

Eleven skal ha fått høve til å vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar
Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er ein del av vurderinga når
standpunktkarakteren skal fastsetjast.
§ 3-15.Standpunktkarakterar i fag
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Fellesskap- Ved skolestart
• Fagøkter i drama fra første dag. Bli kjent og skape trivsel. Ta vare på
hverandre!
•

Oppstartsamtaler med kontaktlærer

•

Rebusløp for å bli kjent i bygget og møte oss som jobber her

•

Fagdag i Frognerparken første skoleuka

• OK –prosjekt: Operasjon Klassemiljø der elever fra Vg3 drama leder
teambuildingsopplegg.
•

Fadderaktiviteter organisert av Elevrådet
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Fellesskap - Gjennom skoleåret
• 16 elever pr. kontaktlærer. Kontaktlærerne er faglærere i drama.
Ensembler på drama gir rom for god relasjonsbygging.
• Åpen dør og alltid mulighet for samtaler med rådgiver, helsesykepleier
og avdelingsleder. Teams gir tett kontakt.
•

Klassekart og rullering på læringsgruppene

•

Miljøarbeiderne våre. Vi hilser elevene ved inngangen hver morgen.

•

Revyen. Sosial arena på tvers av avdelingene

•

Nytt fra i år: Skolefrokost hver dag 08.00-08.20
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Fellesskap skole – hjem- samarbeid
• NISSENINFO hver uke, også til foresatte under 18 år. Last ned
appen.

• Foresattemøte 22. november, "speed dating" med faglærerne

• Utviklingssamtale 10. februar.
• Ta kontakt med elevens kontaktlærer, eventuelt rådgiver eller
ledelsen ved behov

• Skolens hjemmeside: Ordensreglement, kontaktinfo til ansatte
og annen viktig informasjon
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Hva er Teaterensemblefaget:
Teaterensemble er et fag som handler om å lære grunnleggende teaterteknikk, om å utvikle ferdigheter og
holdninger innenfor teaterfaglig arbeid. I faget skal vi arbeide med teaterøvelser som utvikler
skuespillerferdigheter, kreativitet og skaperevne i arbeid med å lage teatervisninger, men først og fremst
skal vi jobbe med trygghet og samarbeidsevne som er grunnleggende i alt teaterarbeid, og som ligger i
navnet på faget: Teaterensemble.

Vurdering som en del av opplæringa:
Vurdering skal bidra til lærelyst og motivasjon for faget, og skal gi informasjon om din utvikling i faget.
Vurdering skal ikke være noe eget, men en integrert del av opplæringa. Det betyr ikke at du skal bli testa og
prøvd hver dag, men at hver dag er en mulighet til å utvikle deg og vise kompetanse i faget. Derfor er det
viktig at du deltar i opplæringa. Vi leter ikke etter det du ikke kan, men ser etter hva du får til. I TEEN skal du
dessuten bli god på å vurdere deg selv og andre, det trenger du også i livet etter videregående.

Karakterdempet opplæring:
Skoleforskning viser at karakterdempet vurdering funker bedre, og det blir mer og mer vanlig. I TEEN får du
ikke karakter på enkelte produkt, men du får tilbakemelding og veiledning. På den måten blir din faglige
utvikling stående i sentrum, i stedet for et tall som sier lite om hva du kan og hva du kan bli bedre på.
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Tips til hvordan du viser kompetanse:
-

Vær til stede i øktene, både fysisk og mentalt, ikke meld deg ut.

-

Vær konsentrert og ta ansvar for energien i rommet.

-

Øv på å utvide komfortsonen og ekspressiviteten.

-

Bidra med innspill og ideer. Still spørsmål. Ingen spørsmål er dumme.

-

Lytt til dine medelever og bygg videre på andres innspill

-

Ikke vær redd for å gjøre feil. Feil er bra!

Hvordan går det i faget?
Vi skal jevnlig snakke sammen om hvordan du ligger an i faget. Vi skal sammen finne ut av hva du er god på og
hva du bør trene mer på for å utvikle kompetansen din. Ikke minst skal du få mange muligheter til å prøve og feile,
både alene og sammen med andre. Slik beveger vi oss framover faglig.
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Så var det Fraværsgrensa
Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et
fag, får ikke eleven karakter i faget.

• Meldt fravær fra foresatte vil telle på 10 % av fravær.
• Meld gjerne fra om fravær til kontaktlærer, så vi vet hvorfor
eleven ikke er her. Bruk appen:

• Helsesykepleier kan ikke dokumentere fravær, annet enn besøk
hos henne i skoletiden. Det samme gjelder skolens rådgivere.
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Det er lov å være syk
Fraværsgrensa gjelder ikke dersom fraværet er
dokumentert:
• Helse- og velferdsgrunner, legetime, tannlegetime, psykologtime e.l.
• Elever med kronisk sykdom bør skaffe dokumentasjon på dette.
• Arbeid som tillitsvalgt eller politisk arbeid, men man må søke på forhånd
• Lovpålagt oppmøte i retten, hos politiet eller på sesjon.
• Kjøretimer gir ikke rett til fravær, men "spesialtimer" som oppkjøring og
glattkjøring gir rett til fravær mot dokumentasjon

• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks.
idrett (og innen kultur, jfr. lokalt reglement), men husk å søke på
forhånd til rektor.
• Religiøse høytider

Skolens lokale reglement
§ 10 Permisjoner
• Skolen innvilger ikke permisjon til ferie, reiser eller andre arrangement av
sosial og privat karakter.

• Elever har krav på permisjon i forbindelse med feiring av religiøs høytid
(inntil 2 dager pr skoleår) og i forbindelse med politisk arbeid eller som
tillitsvalgt.
• Elever kan søke velferdspermisjon, for eksempel i forbindelse med
begravelse i nær relasjon (inntil to dager).
• Elever kan søke om permisjon i forbindelse med deltakelse i
idrettsarrangement eller et tilsvarende kulturelt arrangement. Søknadene
vil bli individuelt behandlet av rektor.

Oppsummering om fraværsregler
• Vi vil at elevene skal være PÅ SKOLEN. Det er her det skjer!
• Det er sammenheng mellom fremmøte på skolen og vurdering. Vurdering
skal skje som en integrert del av undervisningen.
• Elev og foresatte blir varslet dersom man står i fare for å ikke kunne bli
vurdert
• Skaff gyldig dokumentasjon på alt fravær over 10%

Fag på Vg1 som kommer på vitnemålet
Naturfag
Matematikk (1P eller 1T)
Engelsk
Naturfag
Musikk ,dans og drama
Teaterensemble
Bevegelse

5 timer
5 timer
5 timer
5 timer
5 timer
5 timer
2 timer

I tillegg har elevene 4 timer norsk og 4 timer
fremmedspråk som ikke er avsluttende fag på Vg1.
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Matematikk:
• Elevene velger enten matematikk 1P (praktisk) eller matematikk 1T
(teoretisk), fagene er verdt like mye poengmessig. Valg av mattegruppe er
basert på samtale med mattelærer, kartleggingstest og elevenes ønsker.
• Elevene som ønsker matematikk R1 på Vg2 må ha kunnskapen som de får i 1T
Fremmedspråk:
• Fransk II, spansk I og II, tysk I og II
• Tysk I+II. Man må ha 3 år med fremmedspråk dersom man hadde engelsk
fordypning på ungdomsskolen.
• Byomfattende tilbud- italiensk, tegnspråk, japansk, russisk og kinesisk. Etter
skoletid.

• Morsmålseksamen for elever med et annet morsmål enn norsk. Privatist.
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