
Valgfag: 

 Du skal velge et valgfag, får en lapp 

om dette. 

 

Chromebook: 

Du får din egen maskin, som du kan ta med 

deg hjem. Du får et eget skriv om 

erstatningsansvar.  

 

 

        Kontaktlærere: 

 

Kontaktlærere på 8.trinn blir Thomas jansen 

Åvedal og Karoline Linnerud 

 

         2.fremmedspråk: 

 Elevene velger 2.fremmedspråk (tysk, 

spansk) eller arbeidslivsfag.  

 

       

 

 

 

                    Nytt på ungdomstrinnet: 

 

 Det kan bli litt spising i kantina. 

 Anmerkninger, etter skolens 

ordensregler, og karakter i orden og 

oppførsel. 

 Være inne i gangene i friminuttene, 

ved god oppførsel. 

 Bruke leksebok. 

 Følge med i Classroom 

 

                   Hva foreldre kan gjøre: 

 

 Hjelp ungdommen din til å være elev: 

1. Følge beskjeder 

2.Arbeide 

3.Sitte rolig ved pulten 

 Data og mobil brukes ikke om 

nettene. 

 Oppleve mestring 

 Skape motivasjon for skolearbeid, for 

å kunne fullføre videregående og få 

utdanning/fagbrev. 

 Komme gjennom motgang på en god 

måte. 

 Ha et positivt syn på skolen. 

 Spise frokost, og ta med en god 

matpakke. 

 Følge opp eleven med lekser og 

lesetrening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Visjon for Sokndal skole: 

 

Sammen skaper vi kunnskap for 

livet! 
 

Miljøregler for Sokndal skole: 

 

På skolen har vi alle ansvar for: 

 At det er en trivelig omgangstone, og 

at alle har det bra på skolen. 

 At vi tar vare på hverandre og vårt 

fysiske miljø, ute og inne. 

 At alle overholder regler og påbud 

ved skolen og i norsk skolelov. 

 At det blir et godt læringsmiljø ved 

skolen. 

Dette innebærer derfor at: 

 Du bruker ikke mobil på skolen. 

 Du har caps\lue og jakke av inne i 

timene. 

 Når det ringer inn, går du til ditt 

klasserom med en gang. 

 Når du er kommet inn i klasserommet 

tar du frem bøkene, og er klar med en 

gang. 



 

 Du har alltid med deg bøker og 

skrivesaker. 

 Du leverer melding når du har vært 

borte fra skolen. 

 Du bruker søppeldunkene til avfall. 

 Du er en god venn! 

 

 

 

     Obligatoriske fag på 8.trinn:  

 KRLE 

 Engelsk  

 Norsk 

 Musikk 

 Matematikk 

 Samfunnsfag 

 Kroppsøving 

 Kunst og håndverk 

 2.fremmedspråk/arbeidslivsfag 

 Natur og miljøfag. 

 Valgfag 

 

 

 

        Arbeidsmåter på ungdomstrinnet: 

I hovedtrekk må du kunne tre ting: 

1. Du må kunne sitte stille/ikke forstyrre 

andre. 

2. Du må kunne arbeide alene – og få 

gjort det du er satt til. 

3. Du må kunne samarbeide med andre, 

og ta din del av et felles arbeid. 

 

 

       Vurdering: 

 

På ungdomstrinnet får du vurdering både 

med og uten karakter.  

 

       Karakterskalaen ser slik ut: 
5 og 6: over middels 

3 og 4: middels  

1 og 2: under middels 

 

Det er hele tiden viktig at du stiller 

realistiske krav til deg selv, og at du gjør så 

godt du kan. 

 

Men, viktigst av alt er at din verdi som 

menneske ikke er avhengig av hvilke 

karakterer du får. Du har gode og 

verdifulle egenskaper som ikke lar 

seg måle med karakterer. 

 

 

Karakterene i orden og oppførsel er G (god), 

NG (nokså god) og LG (lite god).I orden og 

oppførsel kan alle oppnå beste karakter! 

Det er viktig at du kjenner reglementet for 

orden og oppførsel, og retter deg etter det. 

 

På hjemmesiden vår: 

http://www.minskole.no/sokndal. Kan du 

finne elevstandaren ved skolen.  

 

 

        Roller og forventninger: 

 

Forventningene våre styrer det vi gjør, derfor 

er det bl.a. viktig at det er du selv som 

bestemmer over deg . Ved overgangen til 

ungdomstrinnet har du en god mulighet til 

å utvikle deg videre i livet, og finne ut hva 

du egentlig ønsker. 
 

Det er lurt å tenke gjennom hvordan du er, og 

hvilken rolle du har, før du begynner på 

ungdomstrinnet!! 

 

 Inspektør for u.trinnet:  
Bjørn Inge Mydland 

 Rådgiver:  

Ole Geir Uthaug 

Sosiallærer for u.trinnet:  

Bjørn Inge Mydland 

 

Tenk over hvilke forventninger du har til 

ungdomstrinnet, og snakk med de hjemme 

om det!  

http://www.minskole.no/sokndal

