
SMIODDEN SKOLE
ALLE KAN 

ARBEID – INNSATS - UTVIKLING

Alle kan – en skole for framtiden

Innsats    Stolthet    Utvikling

STAVANGERSKOLEN MOT 2025
• Medborgerskap og bærekraftig utvikling
• Utviklende læringsfellesskap
• Digital kompetanse

I stavangerskolen er elevene engasjerte og strekker 
seg mot nye faglige og sosiale mål. Elevene skal 
lære å ta vare på seg selv, respektere andre, delta 
og virke i framtidig samfunns-og arbeidsliv.

8. TRINN 2022-2023



DERE ER VIKTIGE
• Dagens forskning dokumenterer entydig at foreldreinvolvering 

og et godt samarbeid mellom hjem og skole, har positiv 

betydning for barn og unges læring og utvikling. 

● Et trygt og godt skolemiljø (§ 9A)

○ § 9a–1 Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande 

skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar 

helse, trivsel og læring.

○ Smiodden skole - plan for et godt skolemiljø (hjemmesiden)

● MILJØTEAM (Kathrine, Susanne, Johan, Rita)

SKOLEHELSETJENESTEN
● Helsesykepleier Smiodden 

skole:
○ Maria Woldseth

■ Se skolens 
hjemmeside for 
kontaktinformasjon 
og trefftider

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1wmaHQ9fuJ2SurJi3JX0OsORmWvjlHHSQ/edit


LIVSMESTRING OG MEDBORGERSKAP

MOT utvikler robust ungdom, 
som inkluderer alle

https://drive.google.com/file/d/1-hE4iDmgv_hKloWoL2bzyRMoDmjveVLq/view?usp=sharing


VURDERING FOR LÆRING - bygge kompetanse

● Underveisvurdering og sluttvurdering 
○ Trener og øver i 2,5 år  - “dommeren” (1 - 6) kommer 

på banen når standpunktkarakter skal settes. 
○ Hver dag og time gir mulighet til å vise kompetanse

● Leksebevisst - ikke arbeidsfritt

● Standpunktkarakterer

● Orden og oppførsel (anmerkninger)
○ G - NG - LG





DETTE SIER VÅRE ELEVER:



DETTE SIER FORESATTE



DET STORE VALGET

Å bli klar til velge utdanningsprogram 
på videregående skole er en arbeidsom og 
tidkrevende prosess.

Å kunne gjøre et klokt valg avhenger at du:
• Har kunnskaper om deg selv, dine interesser, 

evner og anlegg.
• Har kunnskaper om innholdet i de ulike 

utdanningsprogrammene.
• Har kunnskaper om hva du kan bli etter de 

ulike utdanningsprogrammene.

RådgivereEspen Håland (avdelingsleder)

Terje Moen Rønning (rektor)



VI GÅR KLASSEVIS 



Informasjonsfilm om ulike tjenester for ungdom

http://www.youtube.com/watch?v=ZSQ4TFpiFng


KLASSEN VÅR
• MILJØ – HVA KAN VI GJØRE FOR Å SKAPE ET GODT KLASSE- OG LÆRINGSMILJØ:

• SPRÅKBRUK/UKULTUR

• AKTIVITETER – BETYR MYE FOR ET GODT KLASSEMILJØ

• OPPDATERE KONTAKTLISTER 

• Send rundt klasseliste (kryss av hvem som er der)

• Foresatte sjekker telefon og mailadresse

• FAU / KLASSEKONTAKT 
• EN  KLASSEKONTAKT, SOM OGSÅ ER MED I FAU

• EN VARA

• NATTERAVNER KVERNEVIK
• FAU JOBBER MED DETTE - MELD DEG NÅR DE SPØR



SKOLEDAGEN
• RUTINER, KLASSEMILJØ  

• KLASSEREGLER - SÅNN VIL VI HA DET
• FRIMINUTT

• SKOLEMÅLTID OG KANTINE
• MANDAG: SANITETSFORENING, 
• TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG: SKOLEMAT
• FREDAG: SALG AV HORN
• HVER DAG - TINEVARER

• KANTINEKORTET (https://www.kantinekortet.no/)

• MOBILTELEFON
• TILLATT Å HA MED, BRUKES BARE ETTER AVTALE MED LÆRER
• MOBILFRIE DAGER - AVTALES I SAMARBEID MED ELEVRÅD

https://www.kantinekortet.no/


DIGITALE RESSURSER
Ukeplan
Alle foresatte kan finne ukeplanen inne på skolens hjemmeside: 

• https://www.minskole.no/smiodden 
• Kontaktinformasjon
• Arbeidsplaner
• Søknadsskjema elevpermisjoner
• Annen viktig informasjon

Google Disk
• Det er bare elevene som har tilgang til de digitale ressursene vi bruker på 

skolen
• De skal logge seg på og vise dere hva de holder på med - akkurat som de før 

viste fram lærebok og kladdebøker

https://www.minskole.no/smiodden


I Google classroom deler lærerne oppgaver, innleveringer, pensumhefter linker o.l med elevene. 
• oversikt over alle fagene(kurs) de har.
• alle dokumentene som eleven oppretter selv, eller som blir delt med dem. 
• Elevene må gi navn til dokumentene sine og sortere det de kan i mapper etter fag. Da vil det 

være mye lettere å finne dokumenter igjen ved en senere anledning.  

Skolenmin.cdu.no (tillegg til vanlige lærebøker)
• Digitalt læreverk til alle fag med tekster, filmsnutter og oppgaver som er knyttet sammen til  

læringsløyper som elevene jobber seg gjennom. Her kan lærerne gi spesifikke oppdrag til 
elevene. Denne siden er også knyttet opp mot de nye lærebøkene vi har fått i samfunn og 
naturfag. 

Campus Inkrement 
• Digitalt læreverk i matematikk med teori, oppgaver, digitale prøver og aktiviteter. I tillegg brukes 

Kikora, som er et annet digitalt læreverk for matematikk



VURDERING FOR LÆRING - bygge kompetanse

● Underveisvurdering og sluttvurdering 
○ Trener og øver i 2,5 år  - “dommeren” (1 - 6) kommer 

på banen når standpunktkarakter skal settes. 
○ Hver dag og time gir mulighet til å vise kompetanse

● Leksebevisst - ikke arbeidsfritt



KONTINUITET I LÆRINGSARBEIDET
○ Helhetlig vurderingspraksis



INFO
• AKTIVITETER

• HØSTTUR, DKS, TURNERINGER, SKIDAG
• LEIRSKOLE 8. TRINN (FRIKVARTERET - VINTER)

• ELEVPERMISJONER 

• 1 DAG PÅ MAIL TIL KONTAKTLÆRER, MER ENN 1 DAG MÅ SØKES PÅ EGET SKJEMA (HJEMMESIDEN)

• NÆRVÆR/FRAVÆR 
• «ER DU I TVIL, SEND BARNA PÅ SKOLEN»  

• HJEMMESIDEN – STARTE ABONNEMENT – ARBEIDSPLANER, INFO
• KAN OVERSETTES TIL MANGE ULIKE SPRÅK – VELG FRA MENYEN TIL HØYRE

• MOBILSKOLE - KOMMUNEN HAR KJØPT NYTT SYSTEM, SKAL STARTE RUNDT NYTTÅR
• INNTIL VIDERE BARE MULIGHET FOR SKOLEN TIL Å SENDE SMS 

 



SPØRSMÅL?


