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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

Ludvig M Kristoffersen  – avdelingsleder for norsk

(Kontaktinformasjon til alle ansatte finnes på skolens hjemmeside
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Sosialpedagogiske rådgivere:

Ann-Elise Lyngstad 90542193

1STA, 1STB, 1MDG, 1MDH

Inger Synøve Lanseng 94801803

1STC, 1STD, 1STE, 1STF

Ta kontakt med skolen om viktig informasjon vedrørende ditt barn

Karrereveildere:

Jon Lie/ Hilde Byfuglien og Fredrik Strid

Skolen har  helsesykepleier 4 dager pr uke, og psykolog 1 dag pr uke
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Vi må starte med det som ikke er så hyggelig …
Korona og smitte på skolen

Ca 50 elever med påvist koronasmitte på Vg1

Stort sett elever på Vg2 forrige uke, en hovedvekt på Vg1 denne uka

Det er flest smitta i dramaklassene våre

Ikke fått melding om alvorlig syke

Tett dialog med smittesporing Bydel gamle Oslo og Bydelsoverlegen

Ikke karantene, men selvtesting

Test hver mandag, onsdag og fredag

Vaksinering av 16 og 17-åringer  
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Trygghet og tilhørighet fra skolestart

• Vi sprer elever fra samme ungdomsskole i ulike klasser

• VIP-makkerskap (makkerpar og makkergrupper)

• Oppstartsamtaler med kontaktlærer med mulighet for lengre 
samtaler hvis behov

• Rebusløp for å bli kjent i bygget og vite hvor ulike funksjoner    
holder til, møte oss som jobber her

• Fagdag utenfor skolen med sosialt fokus, 1.uke

• OK –teaterprosjekt med elever fra Vg3 drama, uke 45

• 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

• 2 miljøarbeidere, Neda & Samir. De holder til i OASEN, v kantina 

• Revyen og revyarbeidet er viktig for Nissen

• Vi prøver å se elevene våre hver dag
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Kantina vår med Serife bak disken
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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 1100
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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

• Klassevise  frokostmøter før høstferien (uke 38 og 39)

• Foresattemøte tirsdag 24.november, speed-dating med faglærerne

• Utviklingssamtale 9. februar, hvor dere foresatte inviteres

• Ved behov; Ta kontakt med elevens kontaktlærer, eventuelt rådgiver eller 
ledelsen
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Fraværsreglene

• Fraværsgrense 10 % i videregående skole, men på grunn av korona kan foresatte 
legitimere fravær fram til 30.09.2021

• Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få 
dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021. Elever 
under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever 
kan legge fram egenmelding.

• 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)

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

Skolen innvilger som hovedregel ikke permisjon av privat, sosial karakter

Drama; Elever som søker permisjon til å delta i serier/ filmer og lignende, 
blir individuelt behandlet. Møte med foresatte, produksjonsselskap og elev. 
Permisjon gis avhengig av elevens øvrige fravær og skoleresultater, jfr
idrettspermisjoner

Vitnemål trumfer en hovedrolle!

Aldri permisjon i eksamensperioden 

Innvilgede permisjoner  kommer på vitnemålet i antall dagfer, men teller ikke 
inn på fraværsgrensa
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Fagfornyelsen
(stammespråk for ny læreplan)

Sentrale begrep er tverrfaglighet og dybdelæring

1. periode: september Demokrati og medborgerskap (valg21)

2. periode: november Folkehelse og livsmestring

3. periode: jan/feb og skoleslutt Bærekraftig utvikling
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Vurdering på nye måter
Forskrift til opplæringslova

I forskrift til opplæringsloven står det at formålet med vurdering  «er å 
fremje læring og bidra til lærelyst undervegs, og å gi informasjon om 
kompetanse undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget.» § 3-
3.Vurdering i fag 

Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt på i fastsetjinga av hennar 
eller hans standpunktkarakter Eleven skal ha fått høve til å vise 
kompetansen sin på fleire og varierte måtar § 3-15.Standpunktkarakterar i 
fag 

Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er ein del av 
vurderinga når standpunktkarakteren skal fastsetjast.

Skolen er i et samarbeid med UIO om vurdering 
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VISMAinSchool
Ny skoleadministrativ plattform 

Man kan laste ned Visma appen, men nå ser det ut til å fungere best ved å 
logge seg på via lenken under

Bruk lenken:  http://hartvignissen-vgs.inschool.visma.no

Velg skole (app) og logg inn med ID-porten, deretter BankID /minID

Her ser du  timeplan, videre 3 streker øverst til venstre

Sjekk kontaktinformasjon på dere selv og elev                                      

Alt er ikke helt oppe og går enda, ikke kommuniser her 

Bruk e-post, skolemelding og telefon     
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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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En ganske vanlig dag  på Nissen 

Tirsdag onsdag

1.Økt 1.økt

2.økt 2.økt

Midttime 11.45-
12.45
Elevrådet møtes

Storefri 11.45-12.25

3.økt 3.økt

Klassens time Fagstøtte
2.Etasje v Biblioteket

Skoledagen varer fra 08.30-15.35

90 minutters økter
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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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Utsikt til naboen F21
og uteområde
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