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Psykisk helse



TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

§9A Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø
som fremmer helse, trivsel og læring.

Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det
på skolen, som er avgjørende.



Skolen skal
•følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen
•gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig
•si ifra til rektor
•undersøke det som har skjedd
•lage en plan med tiltak







Plan for et trygt og godt skolemiljø - 
Øygard ungdomsskole

https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/149-oygard-2019-Plan-for-et-trygt-og-godt-skolemilj-6c9
94ca1-967f.pdf

https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/149-oygard-2019-Plan-for-et-trygt-og-godt-skolemilj-6c994ca1-967f.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/149-oygard-2019-Plan-for-et-trygt-og-godt-skolemilj-6c994ca1-967f.pdf


Vurdering for læring

4 prinsipper:
•Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
•Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet 
eller prestasjonen.
•Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
•Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget 
arbeid og utvikling.



Underveisvurdering vs sluttvurdering

● Alt fram til standpunktvurdering våren 10. klasse er underveisvurdering. 
(Unntak Mat og helse karakter i 9. klasse + valgfag dersom en bytter valgfag i 
løpet av 3 år)

● Maraton – ikke sprint – hold ut
● Eksamen – sluttvurdering
● Det er de samlede kompetansemålene i 10. klasse som skal vurderes på 

slutten av 10.klasse som er utgangspunkt for standpunktkarakterene
● Standpunktvurdering og eksamenskarakterer gir klagerett. Alle andre 

karakterer elevene får er underveisvurdering som skal hjelpe elevene til å få 
vist kompetanse, og øve seg i å nå målene



Lav terskel for kontakt i forhold til leksemengde, vurderinger etc. Ta 
kontakt med faglærer direkte.

Prøve- og aktivitetsplan for 8.trinn : 
https://docs.google.com/document/d/1hOxndv_QPrwyw0QZjSBG4yAHVEdKOJ3Iox-NHiGVl20/edit

Kartlegging: rådgiveren, SOL, M7 og NP

https://docs.google.com/document/d/1hOxndv_QPrwyw0QZjSBG4yAHVEdKOJ3Iox-NHiGVl20/edit




Studieverksted
Øygard ungdomsskole har lenge tilbudt elever å være igjen etter skolen og få gjort 
leksene sine her. I år har skolen fått ekstra midler til å utvide dette tilbudet. Det 
betyr at vi nå kan tilby dette både før skolen begynner og etter skoledagen er slutt. 
Vi vil også tilby mat i forbindelse med studieverkstedet. Dette tilbudet er til alle 
elevene og er både for de som vil jobbe alene, men også for de som ønsker hjelp av 
en lærer. 

Det serveres et gratis måltid fra kl 0730 - 0740 mandag til torsdag morgen og fra kl 
1340 - 1400 mandag til onsdag ettermiddag.

Tilbudet om studieverksted gis altså fire dager i uken:

● Mandager: Kl 0730 - 0810 og kl 1340 - 1500
● Tirsdager: Kl 0730 - 0810 og kl 1340 - 1500
● Onsdager: Kl 0730 - 0810 og kl 1340 - 1500
● Torsdager: Kl 0730 - 0810



I tillegg til miljøpersonell, vil det være lærere tilstede som dekker opp de fleste fag 
tirsdag til torsdag morgen kl 0740 - 0810 samt mandag og onsdag ettermiddag kl 
1400 - 1500 – etter måltider.

Elevene må ordne skyss hjem selv.

Vi har valgt å fjerne kravet om påmelding til enkelte dager. De foreldrene som ønsker 
en tilbakemelding på om barnet bruker studieverkstedet må gi beskjed til kontaktlærer 
som vil gi denne informasjonen videre til de som driver studieverkstedet. 

Personalet som har ansvar for studieverkstedet er: Ann-Kristin, Marie, Svein Kåre, 
Sigurd, Vemund og Ingvild.



Fremmedspråk/ arbeidslivsfag

Prøveperioden er frem til jul. De som nå ønsker å bytte fra spansk, fransk eller tysk kan 
enten velge engelsk fordypning eller arbeidslivsfag. Begrenset antall plasser på 
arbeidslivsfag (max 15.elever).

Konsekvenser for søknad til enkelte videregående skoler 

Faget eleven har i januar skal eleven ha ut 10.klasse



Fravær

• Regel for føring av fravær er at alt fravær bortsett fra fravær hos PPT og annet 
undervisningsrelatert fravær (logoped, skolelag, elevråd, forestilling etc.) skal føres som 
fravær.
•Legetimer, tannlegetimer og timer hos BUP skal føres som fravær.
http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Vitnemal1/Grunnskolen/Foring-av-fra
var-pa-vitnemalet-for-elever-som-har-samtale-med-PP-tjenesten-og-BUP/

Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir dokumentert på vitnemålet. Dette 
gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Vitnemal1/Grunnskolen/Foring-av-fravar-pa-vitnemalet-for-elever-som-har-samtale-med-PP-tjenesten-og-BUP/
http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Vitnemal1/Grunnskolen/Foring-av-fravar-pa-vitnemalet-for-elever-som-har-samtale-med-PP-tjenesten-og-BUP/


Permisjoner

•Permisjoner skal søkes i god tid
•Skolen har anledning til å si nei
•Inntil 3 dager kan kontaktlærer gi permisjon
•Over 3 dager er det rektor som gir permisjon
•Eget skjema på skolen hjemmeside som anbefales å bruke



Transponder

Skolene i Sandnes har høsten 2019 fått et nytt 
kommunikasjonssystem mellom skole og hjem. Transponder kan 
brukes i webversjon eller lastes ned på app - Transponder 
Meldingsbok

Har du problemer med å få kontakt/logge inn kan det være at 
skolen ikke har registrert foresatte sitt personnummer i sin 
database. Ved problemer med å logge inn ta kontakt ved 
oygard.u.skole@sandnes.kommune.no

mailto:oygard.u.skole@sandnes.kommune.no


Foreldreundersøkelsen

I disse dager sendes det ut brev, epost eller sms til foreldre/foresatte med invitasjon til 
å svare på Foreldreundersøkelsen. 

Skolen og FAU har et mål om at alle svarer på undersøkelsen. Det er viktig for å få 
innspill til videre arbeid og fokus.

NB! Klassen med høyest svarprosent på hvert trinn, fra foreldre/foresatte, vil få gratis 
pizza en dag på skolen. FRIST: 29.11.19



Chromebooks
Før elevene tar med seg chromebooken hjem, må det sjekkes for eventuelle "risikomaskiner". 

Det gjøres ved at elevene på chromebooken går til http://oygard.info/cb.php , og svarer på noen 
spørsmål. 

Alt etter svarene, vil elevene få beskjed om hvordan de skal forholde seg. Maskiner med tydelige ytre 
skader, eller som blir veldig varme, eller som har mindre enn 2 timer batteritid etter lading-skal ikke 
tas med hjem. 

Kommunen anbefaler:

● Ikke bruk enheten i sengen.
● Lad aldri enheten om natten, når du sover eller ikke er hjemme.
● Gi beskjed til skolen om enheten din oppfører seg unormalt, for eksempel at den har høy 

varmeutvikling eller at batteritiden er veldig kort når batteriet er fulladet.
● Lad via jordet stikkontakt på et brannsikkert underlag.
● Når enheten er tilnærmet fulladet, ta ut støpselet.
● Når enheten ikke skal benyttes, slå den av.

http://oygard.info/cb.php


Trafikksikkerhet

● Minner om bruk av refleks, lys på sykkel og sykkelhjelm. 

● Unngå på- og avstigning rett utenfor skolen, økt bilbruk har ført til 
flere trafikkfarlige situasjoner. Bruk Coop Extra, parkeringsplass ved 
starten på Eddaveien, øvre parkeringsplass v/Kyrkjeveien som 
droppsoner.


