
Velkommen til 

Hartvig Nissens skole



Orienteringsmøte for foresatte 

6.september 2018

Vg1

Studiespesialisering

1sta, 1stb,1stc

1std,1ste,1stf



Ledelsen
� Rektor Hanna Norum Eliassen

� Ass. rektor Bjørn Atle Schøyen

� Studieleder Helene Vogel

� Avd. leder realfag og sam.fag Sindre Cools Berg

� Avd. leder norsk og språk   Bronia Hamilton

� Avd. leder Dramafag Gerd Åse Hartvig 

� Avd. leder Jorunn Ramberg – tilrettelagt opplæring

� Administrativ leder Annette Horn

Kontaktinformasjon til alle ansatte finnes på skolens 
hjemmeside



Rådgiverne
� Sosialpedagogisk rådgivere: 

Ann-Elise Lyngstad 

Inger Synøve H landseng

Karriereveiledere:
Fredrik Strid
Jon M Lie

Skolen har i tillegg helsesøster og psykolog (1,5 dager)



Skolestart
� Oppstartsuker for Vg1-elevene

� Bli kjent, bli trygg, bli sett

� VIP-makkerskap

� OK-teaterprosjekt (torsdag 6. og fredag 7.sept)

� Oppstartssamtaler med kontaktlærer

� Tour gjennom skolen, sosialt samvær 1.uke

� Fagdag med sosialt fokus første skoleuke

� Aktiviteter gjennom Elevrådet (FEV)



Skolestart videre
� 2 kontaktlærere pr klasse

� Hovedansvar for ca halvparten av elevene hver

� Viktige skriv til signering hjemme hos dere

� Læringsstøttende prøve i regning (Prosjekt bedre 
gjennomføring)

� Skriving i alle fag

� Prosjekt En karakter i norsk

� Elevsenteret OASEN og miljøarbeider

� "Nissenagentene"



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 

elevsamarbeid/ekskursjoner
undervisning/evaluering

Leksehjelp

14-16 B-bygg

10 ansatte pedagoger, 
studenter pluss og egne  



Fagene og antall timer

Vg1

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

¼ av elever på Vg1 trekkes ut til 
eksamen

Norsk 4 timer    Halvårsvurdering

2. fremmedspråk 4 timer    Halvårsvurdering

kroppsøving 2 timer    Halvårsvurdering

Totalt 30 timer



Matematikkvalg
� 1T (teoretisk matematikk)

� 1P (praktisk matematikk)

� Skriv hjem ved skolestart

� Orientering av matematikklærere 1.skoleuke

� Samtaler med elevene

� Elevene har valgt og fordeles i grupper i slutten av uka

� Læringsstøttende prøver gjennomført

� Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder for 
realfag Sindre C Berg, eller eleven snakker med 
mattelærer



Matematikk videre
� Elevene må ha T-matematikk for å velge 

programområde realfag på Vg2

� Realfagsfordypning kreves for studier i blant annet: 
Medisin, Odontologi (tannlege), Veterinærstudier, 
Ingeniørstudier 

� P-matematikk gir generell studiekompetanse

� Nasjonalt matematikkprosjekt "Program for bedre 
gjennomføring", gjelder 1P. Jobber med å bedre 
grunnleggende tallforståelse og med vekt på 
undersøkende undervisning, med gode resultater



Fremmedspråk
� Fremmedspråk er et obligatorisk fag, avsluttes 

vanligvis etter Vg2.

� Hartvig Nissen tilbyr: 

� Spansk 1 Spansk 2

� Tysk 1 Tysk 2 Tysk I+II

Fransk 2



Fremmedspråk videre

� Våre språktilbud kan erstattes med privatisteksamen 
skriftlig og muntlig i et annet morsmål 

� Russisk, kinesisk, japansk, italiensk og tegnspråk tilbys 
som ettermiddagsundervisning på andre skoler. 

� Ta kontakt med avdelingsleder for språk Bronia 
Hamilton, dersom du har spørsmål rundt 
fremmedspråk



Diverse

�PC til alle elever (kr. 1032,- per år. 
Beholde til slutt)

�Servicesenter IKT

�Læringsplattformen It`s

�SkoleSMS

�App Skolemeldinger

�Skolen har vurderingsplan



Viktig å merke seg!
� Stort fravær kan, uansett grunn, føre til at 

læreren mangler karaktergrunnlag (IV)
� Fraværsgrense 10%
� Elevene skal varsles skriftlig  dersom de står i 

fare for å få IV eller nedsatt i orden og/eller 
atferd

� Reglement på hjemmesiden
� Permisjoner av privat/sosial karakter innvilges 

ikke



Fraværsgrense 10 %

� Oppstart skoleåret 2016-17

� Fraværet i videregående skole har gått ned, også på 
Hartvig Nissen

� Utdanninsministeren sier:

� Har du valgt å ta en plass på videregående, må du møte 
opp. Oppmøteplikten er 100 prosent.

� Det er skulk vi vil ha slutt på.

� Ordningen er ikke ment til å straffe syke elever



Det er lov å være syk
Fraværsgrensen gjelder ikke det dokumenterte fraværet: 

� helse- og velferdsgrunner, legetime, tannlegetime, 

psykologtime et lign

� arbeid som tillitsvalgt

� politisk arbeid

� lovpålagt oppmøte, som sesjon

� representasjon i arrangement på nasjonalt eller 
internasjonalt nivå, f.eks. idrett (og innen kultur, jfr
lokalt reglement)

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



Annet ikke-tellende fravær
� rådgivning på skolen

� - møte med PP-tjenesten

� -Møte med helsesøster

� - organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i 
forkant

� - elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen

� - avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

� Eleven skal ha med dokumentasjon tilbake på for 
eksempel møte med rektor.



Hvem kan dokumentere fravær
� Foreldremelding og egenmelding omfattes ikke av 

dokumentert fravær, kun legitimert, og teller derfor inn i 10 
%-regelen. Unntak er dødsfall i nær familie

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

� Ved kronisk sykdom, skaff dokumentasjon i forkant

� Helsesøster kan ikke dokumentere fravær

� Skolen anmelder saker ved mistanke om  forfalskede 
legeerklæringer eller andre dokumenter



Dokumentasjon til skolen
� Søknader om permisjon, kroniske sykmeldinger

Et lign skal sendes 

� E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

� Melding om at ungdom er syk i dag skal til 
kontaktlærer



Nye bestemmelser i opplæringsloven, §9a-3 

(Elevenes psykososiale miljø)

�Nulltoleranse mot krenkelser 

�Skjerpet aktivitetsplikt

�Handlingsplan 

�Ny klageordning (Fylkesmannen)

�Gjelder på skolen og alle aktiviteter i skolens regi

�



Skjerpet aktivitetsplikt

Dersom en som jobber på skolen får mistanke om 
eller kjennskap til at noen på skolen utsetter en elev 
for krenkelser:

�Vedkommende skal straks varsle rektor (leder eller 
rådgiver)

�Rektor varsler skoleeier i alvorlige saker

�Handlingsplan iverksettes

�Alle som arbeider fast på skolen, er omfattet av den 
skjerpede aktivitetsplikten, herunder også 
vaktmester og renholdsarbeidere.



Ny klageordning
� Dersom dere mener at skolen ikke har oppfylt 

aktivitetsplikten, kan dere melde saken til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

� Fylkesmannen vil bare behandle saken dersom dere i 
forkant har tatt opp saken med rektor og det har gått 
minst fem virkedager fra saken ble tatt opp med rektor.

� Hvis fylkesmannen kommer til at skolen ikke har 
oppfylt aktivitetsplikten sin, kan fylkesmannen i et 
enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å 
sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.



Sånn helt på slutten ☺
� Revyen, en meget viktig begivenhet på Nissen 

� Revyfester (første fest i går)

� Neste møte for foresatte er frokostmøte klassevis i 
ukene 37-39

� Torsdag 22.november kl 18: Orienteringsmøte om 
fagvalg og mulighet til å møte alle faglærere.

� Utviklingssamtaler med kontaktlærer etter 1.termin




