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Informasjon til alle 
 
Alle elever har rett til et trygt og godt 
skolemiljø! På GUS har vi utarbeidet vår egen 
plakat, som gjør det helt klart og tydelig hva 
som gjelder på skolen vår, for å skape et miljø 
der alle har det fint. Plakaten og reglene 
brukes aktivt i skolemiljøarbeidet i alle klasser. 
Sånn gjør vi det på GUS:  
 

 

Skoleball 
Onsdag 11. desember er det nok en gang 
duket for det tradisjonsrike skoleballet for alle 
elever på Gjerdrum ungdomsskole.  
 

 

Arrangementet vil finne sted på kulturhuset, 
og skole, FAU og elevrådet er godt i gang med 
planleggingen. Vi gleder oss! Invitasjon med 
mer informasjon og påmeldingsmulighet, 
kommer når det nærmer seg. Det vises ellers 
til skriv sendt på Visma, angående ballet, som 
det er viktig at alle leser.  
 

Elevundersøkelsen 
Vi skal i løpet av den neste måneden 
gjennomføre elevundersøkelsen. Den gir 
elevene mulighet til å si hva de mener om 
læring og trivsel på skolen. Resultatene fra 
undersøkelsen blir fulgt opp både på skole- og 
klassenivå, og elevene vil involveres i det 
arbeidet. Viser ellers til informasjon sendt på 
mail til alle foresatte, 23/10. 
 

Avslutning før jul 
Som en del av skolens førjulstradisjon, deltar 
vi på førjulsgudstjeneste i Gjerdrum kirke. For 
dem som ikke ønsker å delta på dette, har vi 
et alternativt førjulstilbud på skolen. Det blir 
som vanlig juleavslutning for hele skolen i 
Campus siste skoledag.  
 
Utdanningsdirektoratet sier følgende om 
gudstjenester i skoletiden: Skolen kan 
gjennomføre gudstjenester som en del av sin 
generelle kultur- og tradisjonsformidling. 
Gudstjenesten kan ikke være en del av KRLE-
faget. Foreldrene, eller den enkelte elev, hvis 
han eller hun er over 15 år, kan melde om 
fritak fra deltakelse i gudstjenester. Fritak 
omfatter også øving til deltakelse på 
gudstjenester. Skolen må tilby ikke-
diskriminerende fritaksordninger gjennom 
likeverdige alternative tilbud for de som 
melder om fritak.  
 
Vi deler ut et skriv med mer informasjon 
nærmere jul, der det blir anledning til å melde 
seg på det alternativet dere ønsker. Elever 
som har fylt 15 år, gjør valget selv, og de 
andre får med påmelding hjemmefra.

 



 
 

 

Elevrådet 
 

Klasse Tillitselev Vara 

8.1  Sander Sæther Stovnmo Simen Stumo Nytrøen 

8.2  Martin Johnsen Øiom Eimund Oserud Bentzen 

8.3  Yonael Efrem Mesfun Dyar Sandy 

8.4  Leon Sætre Lystad Weronika Brodzik 

9.1  Hanna Andreassen Ruben Sjaastad 

9.2  Amund Glad Østensen Nora Emilie Sandaas Aune 

9.3  Oskar Hellesø-Knudsen Sjur Nilsen 

9.4  Bjørnar Tveit Smådahl Alfred Sandal Søbakk 

10.1  Daniel Meyer Mohammadi Marhe Veiland Johansen 

10.2  Ingeborg Kogstad Marie Krogseth Skauby 

10.3  Sarah Louise Bergheim Shekainah Sixto Maghanoy 

10.4  Kasper Stundal Stadheim Marco Maric 

 

Leder: Daniel Meyer Mohammadi (bilde nederst) 
 
Fredag 25. oktober hadde elevrådet kursing og bli kjent-samling i Kulturhuset, og det meldes om at 
de hadde en fin dag.  
 

 
 
 
 
  



 
 

 

Foreldrekontakter og FAU-representanter 
 

Klasse  Foreldrekontakt 

8.1 Elisabeth Giske  
Elin Sæther Stovnmo 

8.2 Ann Kristin Moe Landen 
Lene Teksum 

8.3 Anne Wold 
Espen Kristiansen  
Mariann Nyork 

8.4 Merethe Ekroll 
Kari Høyem 

9.1 Merete Rødsjø-Davidsen 
Johanna Thorsteinsdottir 

9.2 Anne Tori Aamodt 

9.3 Hege Kristin Henie 
Kristin Hellesø-Knutsen 

9.4 Solfrid Breen Myntevik 
Randi Tvedt 

10.1 Ruth Meyer 

10.2 Anita Overå Hansen 
Monica Skutlaberg Helt 

10.3 Anne Lene Elfstedt  
Michael Imara 

10.4 Gard Bakkem 

 

 

Klasse  FAU-representant  

8.1 Anna Margareta Lien 

8.2 Sverre Olstad 
Lars Tvedt (vara) 

8.3 Siv Sollie  
Evy Linchausen Skar (vara) 

8.4 Erik Lystad 

9.1 Knut Harald Ulland 

9.2 Hilde Olstad 
Kathrine Rønning (vara) 

9.3 Katrine Høysæther Minken 
Signe Grethe W Aarstad (vara) 

9.4 Herman Mathias Hansen 
Kenneth Opheim Dahl (vara) 

10.1 Frode Krogseth-Skauby 

10.2 Jon Enger 

10.3 Michael Imara 

10.4 Cathrine Hannemann 

 
FAU-leder: Frode Krogseth-Skauby  

krogseth-skauby@online.no  

mailto:krogseth-skauby@online.no


 
 

Glimt fra skolehverdagen 
 
Skolefrokost med 
Sanitetsforeningen 
Vi har kommet ut av tellingen for lenge siden, 
for Sanitetsforeningen har servert oss frokost 
en gang hver høst, så lenge vi kan huske. Det 
er alltid like populært.  
 

 
 

 
 

PC’er til alle 
Dette har nok alle foresatte fått med seg, for 
det er stor stas med PC’er til alle.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GUS-lekene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Skolering av UM’erne 
Det er valgt nye UM’ere (Unge MOTivatører) 
på 9. trinn, og sammen med UM’erne fra 10. 
trinn og de voksne coachene, har de vært på 
skolering i Hurdal. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdensdagen for psykisk helse 
Miljøteamet markerte dagen med utdeling av 
frukt til elevene ved skolestart.  
 

 
 

 
TV-aksjonen 
Sammen med MOT Gjerdrum, markerte vi TV-
aksjonen med loddsalg i midttimen og 
innsamling av penger utenfor Rema på 
ettermiddagen. I skrivende stund er det 
samlet inn over 4000 kr – strålende – og det er 
fortsatt mulighet for å gi ved å bruke Spleis:  
https://www.spleis.no/project/85080?fbclid=I
wAR1ZKkWJ5rbgZZO9YaB8iZ9LTTP_o8NLPPMz
QLG0DM4GqbMJK8_GMfPzgus  
 

 
 
  

https://www.spleis.no/project/85080?fbclid=IwAR1ZKkWJ5rbgZZO9YaB8iZ9LTTP_o8NLPPMzQLG0DM4GqbMJK8_GMfPzgus
https://www.spleis.no/project/85080?fbclid=IwAR1ZKkWJ5rbgZZO9YaB8iZ9LTTP_o8NLPPMzQLG0DM4GqbMJK8_GMfPzgus
https://www.spleis.no/project/85080?fbclid=IwAR1ZKkWJ5rbgZZO9YaB8iZ9LTTP_o8NLPPMzQLG0DM4GqbMJK8_GMfPzgus


 
 

 

8. trinn  
 
Første termin    
Nå er vi godt i gang med det skoleåret, og vi 
har blitt litt kjent med de nye elevene. Det 
virker som om dette er en flott gjeng. Alle 
jobber hardt hver dag for å bli kjent med det 
nye skoleslaget. De fleste elevene finner fram 
til riktig rom, med riktige bøker, til riktig tid. 
Noen trenger fortsatt litt støtte i å lese 
timeplanen og finne hva de skal ha i løpet av 
dagen. Vi er helt sikre på at alle vil klare det til 
slutt. 

I uke 47 er det to terminprøver i norsk. I uke 
48 er det terminprøve i engelsk, og i 49 er det 
engelsk.  

I uke 2 og 3 blir det halvårsvurdering uten 
karakter. Dette er en samtale hvor elev og 
kontaktlærer snakker om elevens faglige og 
sosiale utviklingsmål, mestring og 
grunnleggende ferdigheter i alle fag, samt 
ståsted når det gjelder orden og oppførsel. 

Teams 
Nå har alle våre elever fått 
egen PC, og det er på tide 
å begynne å bruke Teams 
litt mer aktivt. Der vil dere 
finne aktuell informasjon, 
timeplaner, læringsplaner 
og årsplaner. 
Det er viktig at dere logger dere på med 
elevens bruker og orienterer dere om hva som 
finnes der. Blant annet er det en chatfunksjon, 
som gir oss mange muligheter om den blir 
brukt på riktig måte.  
 
Vi vil oppfordre alle til å gå inn på Teams og 
prøve å bli kjent med innholdet. Teams vil 
framover være en viktig arena for elevene, 
både i fagene, og for å være orientert om det 
som skjer. Logg inn via www.digirom.no.  
 

Tur til Buvannet 
Tidlig i september var hele trinnet på tur til 
Buvannet, der målet var å bli kjent med 
hverandre. Elevene var blide og fornøyde, og 
vi hadde en veldig trivelig dag sammen. 

Vurdering 
I samarbeid med kontaktlærer og faglærere, 
samler elevene all dokumentasjon på 
underveisvurdering og halvårsvurdering uten 
karakter, i en perm. Denne oppbevares i 
låsbare skap på skolen. I vurderingspermen 
skal de sette inn lærerens vurdering av 
skriftlige prøver, presentasjoner, 
innleveringer, egenvurderinger, logger, 
avtaler/oppsummeringer fra 
utviklingssamtaler, elevsamtaler, 
refleksjonsnotater og liknende. 

Svømming 
I uke 41 startet vi med svømming på Skjetten. 
Det er en instruktør fra Skjetten svømmeklubb 
som står for opplæringen. Våre lærere er til 
stede for å kunne gjennomføre riktig 
vurdering av elevene. På Teams finner dere en 
fullstendig oversikt over når den enkelte skal 
ha svømming. I korte trekk skal 8.1 og 8.2 ha 
annenhver mandag, og 8.3 og 8.4 annenhver 
fredag. 
 

 
 

Frivillig tid 
De som ønsker å benytte seg av frivillig tid, 
skal jobbe kl 12.00 til 13.00 på onsdager. De 
kan ikke komme seinere eller gå tidligere 
dersom de ønsker å få godskrevet 60 
minutter. Bøker og annet utstyr de trenger, 
skal være med når de kommer til frivillig tid. 
Elever som lager uro, eller på annen måte ikke 
forholder seg til det lærer/assistent sier, vil bli 
bortvist, og de vil naturligvis ikke få 
godskrevet tid. Elevene har selv ansvaret for å 
ta vare på skjemaet sitt. Mistes det, vil det 
anses som tapt. 

http://www.digirom.no/


 
 

 

 

Språkfag 
Nå er første frist for å velge et nytt språkfag 
over. De elevene som fortsatt er usikre, har 
tida fram til nyttår på å finne ut av om de skal 
satse på tysk eller fransk ut 10.klasse, eller om 
det er lurt og bytte til noe annet enn 
fremmedspråk. 

 

 

Design og redesign 
I valgfaget Design og redesign, jobbes det nå 
med betong. Elevene skal designe sin egen 
form, ved bruk av gjenbruksemballasje, og 
støpe et nytt kunstprodukt i betong. 
Produktet skal til slutt dekoreres. 

  



 
 

 

Valgfag fysisk aktivitet og helse  
Elevene i fysiske aktivitet og helse er så 
heldige at de får hver sin økt på golfbanen 
med en erfaren instruktør fra Gjerdrum 
Golfklubb. Det er svært populært! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. trinn 
 

Vel blåst! 
Vi har allerede lagt bak oss den første 
fjerdedelen av skoleåret, og innholdet har 
vært bredt, variert og lærerikt. Elevene selv 
husker kanskje best overnattingsturen. Vi var 
relativt heldige med været, og opplevelsen ble 
fin, både faglig og sosialt. Den korte turen gikk 
til Gjermenningen, og den lange til Bekkestua. 
Det var både naturopplevelser og sosiale 
opplevelser, og jammen jobbet vi ikke med 
noen kompetansemål fra Kunnskapsløftet 
også.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
I den samme uka hadde vi feltarbeid i 
naturfag. En dag fylt med utforskende aktivitet 
på Lysdammen, etterfulgt av rapportskrifting. 
Første periode av skoleåret har også inneholdt 
MOT-aktiviteter, nasjonale prøver, GUS-leker, 
skolefoto, skolefrokost, besøk av Den 
kulturelle skolesekken, vurderingssituasjoner 
og mye mer. Vi gleder oss til resten! 
 

 

Hva nå? 
Vi står foran periode 2 av skoleåret, og denne 
perioden varer til og med uke 2. etter dette vil 
elevene få halvårsvurdering for første termin. 
Det går fort til jul, og det er mye vi skal rekke. 
Vi får flere besøk av Den kulturelle 
skolesekken, vi skal ha MOT-besøk og MOT til 
å glede-dagen, halvårsvurdering uten 
karakter, terminprøver, og ikke minst – jobbe 
med elevbedrift. 

Bruk årsplanen som ligger på Teams, for å 
holde deg oppdatert på alle aktiviteter og 
vurderinger. Der ser du også hva det jobbes 
med i de ulike fagene.  

Terminprøver 
Mandag 11/11: Matematikk del 1 
Tirsdag 12/11: Matematikk del 2 
Torsdag 14/11: Engelsk 
Torsdag 21/11: Norsk sidemål 
Onsdag 27/11: Norsk hovedmål 
 
 



 
 

 

Halvårsvurdering uten karakter 
Det er fortsatt en god stund igjen av halvåret, 
men vi nevner likevel allerede nå, at elevene 
også etter denne terminen, skal få vurdering 
både med og uten karakter, som en del av 
underveisvurderingen. Halvårsvurdering uten 
karakter gjennomføres i løpet av uke 1 og 2, 
mens karakterene deles ut ei uke seinere.  

Elevbedrift 
Som annonsert på foreldremøtet, skal vi jobbe 
med metoden elevbedrift, som er en del av 
faget utdanningsvalg, hvor det jobbes 
tverrfaglig med kompetansemål fra flere fag. 
elevene skal etablere og drifte en bedrift, med 
alt det innebærer. Regnskap og økonomi, 
markedsføring og salg, ledelse og produksjon. 
De skal gjennom kurs i de aktuelle emnene, og 
her dekkes mange kompetansemål fra 
Kunnskapsløftet. I slutten av 
elevbedriftsperioden skal vi ha messe hvor du 
kan komme og se på stands og produkter. 
Messa blir tirsdag 17. desember kl 18, så sett 
av datoen allerede nå.  

 

 

Foreldremøte om videregående 
opplæring 
I forbindelse med at elevene på 9. trinn skal 
velge utprøving for første gang, inviterer vi til 
et informasjonsmøte, slik at dere foresatte får 
samme informasjon som elevene. Møtet blir 
torsdag 16. januar kl 18.30-20.00. Hold av 
tidspunktet, så kommer det invitasjon når det 
nærmer seg.  

Minimesse 
Tirsdag 14. januar inviterer vi noen 
videregående skoler hit til GUS, for å 
presentere utdanningsprogrammene med 
stands i Campus. Dette blir en fin anledning 
for elevene på 9. trinn, som skal velge 
utprøving innen 26. januar, til å finne ut mer 
om de forskjellige utdanningsprogrammene.  

 

  



 
 

 

10. trinn 
 
God oppstart på 10. trinn 
Lærerne melder om at de aller fleste elevene 
er skjerpet og jobber godt med skolearbeid fra 
start på 10. trinn. De viser at de forstår at de 
er inne i det avsluttende året, og resultatene 
begynner å komme. Nå må vi voksne gjøre alt 
vi kan for å hjelpe dem til å holde på 
motivasjonen gjennom skoleåret.  
 

Prøvemuntlig og jobbskygging 
De siste årene har vi erfart at det er bra for 
elevene at vi gjennomfører en runde med 
prøvemuntlig før jul, slik at de kan ha med seg 
erfaringene derfra det siste halvåret fram mot 
eksamen. I år bruker vi mandag/tirsdag og 
torsdag/fredag i uke 49, der elevene har 
prøvemuntlig to av dagene, og jobbskygging 
de to andre.  

Elevene skal på forhånd velge om de vil ha 
prøven individuelt, i par eller gruppe, akkurat 
som det er «på ordentlig». Det valget tar de i 
løpet av uke 44, og deretter settes partiene 
opp, slik at de får vite hvilke dager de skal ha 
hva. Dette kommer både kontaktlærere og 
faglærere til å snakke med dem om. Det blir 
èn dag til forberedelse og èn til prøve.  

 

Jobbskygging har vi for at elevene skal få en 
siste mulighet for å prøve ut et yrke og se en 
arbeidsplass, før de søker videregående innen 
1. mars. Denne gangen ønsker vi at de gjør en 
innsats for å finne en bedrift el.l. som de er 
nysgjerrige på, relatert til det valget de tar i 
vgs. For elever som søker studiespesialisering 
eller et annet studieforberedende 
utdanningsprogram, kan jo det være litt 
vanskelig, men da må de tenke enda lenger  
 

 
fram, til hva de ser for seg å bruke 
studiekompetansen til seinere. Elevene må 
selv ta ansvar for å skaffe praksisplass, og 
kontaktlærerne vil informere mer om det. Vi 
oppfordrer alle til å sette i gang med en gang. 
 

Terminprøver før jul 
Uke 47 
Man 18/11: Forberedelse norsk (3 timer) 
Tirs 19/11: Norsk hovedmål 
Tors 21/11: Norsk sidemål 
 
Uke 48 
Man 25/11: Forberedelse matematikk (3 
timer) 
Tirs 26/11: Matematikk 
Tors 28/11: Forberedelse engelsk (3 timer) 
Fre 29/11: Engelsk 
 

Eksamen 2020 
Nå er også datoene 
for muntlig eksamen 
fastlagt, og du finner 
hele oversikten på 
våre nettsider.  

Tilrettelegging 
Fra Forskrift til opplæringslova § 3-32: 
Elevar med behov for særskild tilrettelegging 
skal kunne få lagt forholda til rette slik at de 
kan få vist kompetansen sin ut frå 
kompetansemål i fag i læreplanverket. Tiltaka 
må vere tilpassa behova til eleven, så langt råd 
er. Tiltaka må ikkje føre til at eleven får 
fordelar framfor andre som ikkje får 
tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga 
må heller ikkje vere så omfattande at eleven 
ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i 
læreplanverket. Der det i kompetansemåla er 
kravd skriftlege, munnlege eller praktiske 
ferdigheter, er det ikkje høve til å leggje til 
rette eksamen slik at desse ferdighetene ikkje 
blir prøvde, når slik prøving er fastsett i 
eksamensforma i faget. 
 
Hvis du mener du har rett på slik 
tilrettelegging, bruker du søknadsskjemaet du 
finner på våre nettsider. Dersom du har 
spesialundervisning, trenger du ikke legge ved 

https://www.gjerdrum.kommune.no/virksomheter/skolene-i-gjerdrum/gjerdrum-ungdomsskole/eksamen/
https://www.gjerdrum.kommune.no/virksomheter/skolene-i-gjerdrum/gjerdrum-ungdomsskole/eksamen/


 
 

 

dokumentasjon. Alle andre må levere 
legeerklæring el.l. sammen med søknaden. Vi 
ønsker at du søker så fort som mulig, og 
seinest innen 1. februar. På terminprøvene før 
påske øver vi på eksamenssituasjonen, og gir 
kun tilrettelegging til dem som har søkt og fått 
det innvilget. 
 

Framover mot søknadsfristen 
I skrivende stund har halvparten av elevene 
hatt den første veiledningssamtalen med 
Dagrun, og resten gjennomføres fortløpende i 
ukene fram mot jul. Deretter blir det rom for 
mer hjelp til dem som trenger og ønsker det, 
framover mot søknadsfristen 1. mars.  

Ons. 20. og tors. 21. november kl 17-19 
arrangerer Akershus fylkeskommune 
Utdanningstorg på Norges varemesse i 
Lillestrøm. Der er alle elever og foreldre 
invitert. Gjerdrum er satt opp onsdag, men 
det er også mulig torsdag, dersom det passer 
bedre. Les mer på nettsidene til 
Veiledningssenteret Romerike. 
 

Informasjonsmøte om 
videregående opplæring og 
søknadsprosessen 
Som nevnt på foreldremøtet i høst, blir det et 
siste informasjonsmøte om videregående 
opplæring, og særlig om søknadsprosessen, 
etter jul. Tidspunktet er torsdag 9. januar kl 
18.30, med forbehold. I forbindelse med 
overgangen til Viken fylkeskommune, gjøres 
vedtakene i Fylkestinget noe seinere enn 
vanlig. Dersom nødvendige vedtak ikke er 
fattet, blir møtet utsatt en uke eller to. Det 
kommer informasjon om dette, så snart det 
foreligger. 
 

Halvårsvurdering 
Det er fortsatt en stund igjen av halvåret, men 
vi nevner likevel at elevene også etter denne 
terminen, skal få vurdering både med og uten 
karakter. Dette er fortsatt underveisvurdering 
– de endelige karakterene settes til våren. 
Halvårsvurdering uten karakter gjennomføres i 
ukene før karakterene deles ut i slutten av uke 
3. 

Banduke 
I uke 50 er vi så heldige å få fem 
bandinstruktører gjennom Kulturskolen, som 
skal lære våre elever å spille i band. Våre egne 
musikklærere er også med. Banduka er en del 
av musikkfaget, der et av hovedområdene er 
«å musisere». 

Vi har hatt banduke mange ganger før, og vi 
gleder oss veldig, for det har vært svært 
vellykket. Vi vil tilpasse bandbesetningen så 
alle får gjøre noe de kan mestre, og uka 
avsluttes med at bandene spiller fra scenen i 
Campus.  
 

Overføring av informasjon til 
videregående skole 
Vi kan overføre informasjon, skriftlig eller 
muntlig, dersom det er ønske om det. 
Elev/foresatte må fylle ut et samtykkeskjema, 
der det beskrives tydelig hva det er vi skal 
overføre. Det ønsker vi at gjøres seinest innen 
1. februar – gjerne tidligere.  
Skjemaet finner dere på Teams: Gje-GUS 10 
2019/2020 – Info fra rådgiver (velg Filer øverst 
på siden). Last ned og lagre skjemaet på egen 
PC, før dere fyller det ut.  

Matematikkverksted 
Vi tar med et bilde fra matematikkverkstedet 
Helga og Ken Robert hadde en kveld i 
september, for å fortelle at det snart kommer 
en ny invitasjon. Det var over 60 elever og 
foresatte til stede, men det er plass til flere. 
Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan 
vi jobber i matematikkfaget, og til å tilbringe 
litt tid på skolebenken igjen.  

 

http://www.veiledningssentrene-akershus.no/kalender/kalenderhendelse/?event_id=23035
http://www.veiledningssentrene-akershus.no/kalender/kalenderhendelse/?event_id=23035

