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Informasjon til alle 

Nasjonale prøver høsten 2019 
Nasjonale prøver på 8. og 9.trinn ble gjennomført i høst. 8. trinn kartlegges i lesing, regning og 
engelsk, og 9. trinn i lesing og regning. Elevenes resultater regnes om til poeng på en fast skala, der 
50 er snittet på 8. trinn. Elevene på begge trinn gjennomfører samme prøve i lesing og regning, og 
det nasjonale snittet er derfor som forventet høyere på 9. trinn enn på 8. trinn. Nasjonale prøver er 
et svært viktig verktøy i skolens pedagogiske utviklingsarbeid, og for å kunne tilpasse opplæringen for 
elevene. Nedenfor har vi klippet inn høstens resultater (og tilbake til høsten 2015).  
 (Alle resultater finner dere også på www.skoleporten.no) 
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9. trinn 
 

  

Vi er godt fornøyde 
med resultatene på 
høstens nasjonale 
prøver. De ligger på 
det nasjonale snittet, 
og rett under snittet 
for Akershus fylke. Det 
er bra at 8. klassingene 
kommer på 
ungdomsskolen med 
et godt grunnlag fra 
barneskolen, da det er 
et viktig grunnlag for 
videre læring og 
utvikling. Vi ser at 
elevene våre har hatt 
god utvikling fra 8. til 
9. trinn, særlig i 
regning, og det viser at 
lærerne på GUS er 
flinke til å legge til 
rette for god tilpasning 
og undervisning for 
elevene. Vi har i 
etterkant av prøvene 
brukt resultatene 
aktivt i form av 
refleksjon, analyse og 
iverksetting av tiltak; 
både på individ-, 
gruppe- og skolenivå. 
 

http://www.skoleporten.no/


 
 

 

 
 

Glimt fra skolehverdagen 
 

MOT til å glede-dagen 
… i slutten av november, er alltid et høydepunkt, så også i år. MOT-ungdommene møtte oss med 
boller og kakao på morgenen, og seinere på dagen besøkte de barneskolene. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Halloween 
Også i år markerte elevrådet Halloween, med 
en konkurranse om fineste antrekk. Det var 
mange artige, søte og skumle elever og 
ansatte her den dagen.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Skoleballet 
… i desember var en suksess! Elevrådet har i 
hele høst jobbet med planlegging, med alt fra 
bestilling av mat, til bordkort og pynting. De 
har gjort en fenomenal jobb, og fortjener 
stående applaus for arbeid både i forkant og 
gjennomføring! Taler, underholdning og 
servering falt i smak, og vi så drøyt 230 
ungdommer som koste seg.  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  



 
 

 

8. trinn
 
Første termin 
Nå er første termin på ungdomsskolen over, 
og de aller fleste ungdommene har hatt en bra 
start her hos oss. Vi jobber sammen hver dag 
for at elevene skal få et best mulig 
læringsmiljø. 
 
Karakterene etter første halvår 
blir delt ut 17. januar, sammen 
med resultatet fra de nasjonale 
prøvene. Det er viktig å se 
resultatene i et 
utviklingsperspektiv. I løpet av 
uke 2 eller 3 skal elevene ha en 
halvårsvurdering uten karakter 
med sin kontaktlærer, hvor 
hovedfokus vil være faglig 
ståsted sett i forhold til målene og hvordan 
eleven kan jobbe for å utvikle seg videre, i 
tillegg til at de vil snakke om orden og 
oppførsel. 
 
I uke 3 starter et nytt halvår, og det betyr en 
ny start for alle som har valgt et nytt språkfag. 
Vi håper at valget nå føles riktig. I løpet av uke 
4 skal alle ha en ny runde med MOT. 30. og 
31. januar skal vi ha Demokratikamp, som er 
et samarbeid mellom kommunene på Øvre 
Romerike, Eidsvoll 1814 og Ungt 
Entreprenørskap Akershus. Se mer nedenfor. 
Det blir satt opp utviklingssamtaler i perioden 
rundt vinterferien. Tidspunktet for samtalene 
blir litt forskjellig i de ulike klasser. I samtalene 
er det naturlig å ta opp temaer som 
kontaktlærer og elev har drøftet i 
halvårsvurderingssamtalen som akkurat har 
vært gjennomført. 

 
Demokraticamp «matsvinn og 
samarbeid» 
Demokratikamp er utviklet for elever i 
ungdomsskolen, med fokus på kreativitet og 
nyskapning. Elevene vil få et et reelt oppdrag 
med en definert problemstilling, som de skal 
presentere en løsning på innen et avgrenset 
tidsrom.  
Oppdraget i år er «Matsvinn og samarbeid, og 
de skal lage en løsning som kan redusere  

 
 
matsvinnet 
enten hjemme, 
der maten 
selges, eller der 
den produseres. 
Løsningen skal 
både være 
nyskapende og 
mulig å 
gjennomføre. 
Det vil bli kåret to vinnergrupper som skal 
representere skolen i finalen på Eidsvoll 1814 
den 7. februar. 
 

Fysisk aktivitet og helse 
I løpet at høsthalvåret ble det 
gjennomført «Mesterens mester» i 
valgfaget fysisk aktivitet og helse.  

Vinnerne i år var Elias og Thea, og 
vi gratulerer. 

 

 

Svømmeopplæringen 
Svømmeopplæringen på ungdomsskolen er 
snart over. Instruktørene fra Skjetten 
svømmeklubb som har gjennomført 
opplæringen, er meget godt fornøyde med 
elevene fra Gjerdrum ungdomsskole. Det er 
alltid hyggelig med slike tilbakemeldinger. 

 

 

 



 
 

 
 

9. trinn
 
Halvveis 
Vi er ikke bare halvveis i dette skoleåret, men 
halvveis i løpet på ungdomsskolen. Tiden 
flyr….! Før jul var store deler av skoletiden viet 
til arbeid med elevbedrift, noe vi opplevde 
som både læringsrikt og artig. Det er en 
arbeidsform som er mer virkelighetsnær for 
elevene, og dermed en del av forberedelsene 
til voksenlivet. Selv vi fortsatt bare er på 9. 
trinn, vil vi fortsette i dette sporet fremover 
nå. Rådgiver Dagrun startet skoleåret med å 
besøke alle klassene på 9. trinn og informere 
om valg og muligheter i videregående skole. Vi 
får besøk av flere videregående skoler som 
representerer ulike utdanningsprogram i uke 
3, og sammen skal dette hjelpe ungdommene 
til å velge sin første utprøving på 
videregående skole. Utprøvingen finner sted i 
uke 11 og 12. Det blir spennende. Mer 
informasjon kan du som foresatt få på 
informasjonsmøtet torsdag 16. januar. 
 

Elevbedrift 
Som nevnt ovenfor, jobbet vi med elevbedrift 
før jul. Her møtte elevene på utfordringer, 
gleder, mestring og frustrasjon – for å nevne 
noe. Totalt sett sitter vi igjen med mye læring. 
Elevene ble vurdert etter gitte kriterier 
gjennom perioden, og etter endt 
elevbedriftsmesse kunne vi kåre vinnere i 
følgende kategorier: 

 Beste logo: Gjerdrumsfjøla EB og BeoWrap 
EB 

 Mest innovative idè: BeoWrap EB 

 Mest veldrevne bedrift: Miljønett EB 

 Beste stand: Gaveguiden EB 

 Publikumsprisen: Gjerdrumsfjøla EB 

Vi gratulerer! Alle vinnerne har fått tilbud om 
å delta på Fylkesmesterskapet for 
elevbedrifter (tidligere GrunderExpo) 1.april. 
Frist for å melde seg på er 3. mars, og frist for 
innsending av bidrag er 2. mars.  

 

 

 

Gjerdrumsfjøla EB

 

Miljønett EB

 

Gaveguiden EB

 

BeoWrap EB

 

 



 
 

 

Uke 6 
I uke 6 setter vi søkelyset på hvordan det er å 
være ung i dag. Ulike aktører skal både belyse 
og opplyse aktuelle temaer for ungdommene 
våre. Vi får besøk av Thomas Westervoll 
Hansen og Noah Lind som kaller foredraget 
sitt for «Tranststastisk». Politi og barnevern 
kommer, og det gjør også Friskliv og 
helsesykepleier, for å nevne noen. Timeplanen 
endres noe denne uken, og deler av 
skolehverdagen vil foregå på Kulturhuset. Mer 
info kommer. 

 

 

Utviklingssamtaler 
Det kommer snart innkalling 
utviklingssamtaler. Fokus i denne samtalen er 
”Meg selv” (videregående skole, valg 
av utprøving, mål for framtida, arbeid med 
fagene), og som vanlig også faglig utvikling, 
trivsel og elevens orden og oppførsel. Dersom 
elev og foresatte har spesielle ting å ta opp, er 
det selvfølgelig rom for det.   
 

Hva nå? 
Fredag 17. januar får elevene utdelt 
karakterer for termin 1. Dette er 
underveiskarakterer og sier noe om hva 
eleven får til per i dag. Elevene har også 
gjennom halvårsvurdering uten karakter fått 
tilbakemeldinger – og gjort en egenevaluering 
– om hva de må jobbe med videre i de ulike 
fagene, samt orden og oppførsel. 

Noen elever opplever til tider frustrasjon 
rundt vurderingssituasjoner. Da er det viktig å  

huske på det som står over, dette er bare 
underveisvurdering. Videre oppfordrer vi til å 
bruke årsplanen aktivt (sammen med 
læringsplanen), da den gir en god oversikt 
over hva som skjer når, og spesielt 
vurderinger. Da kan man planlegge og unngå å 
komme på vurderinger/prøver i siste liten. 

Snakk sammen 
Det er ikke uvanlig at det oppstår litt «uro» i 
løpet av 9. trinn. Ungdommene er ikke lenger 
yngst på skolen, og pubertet og identitet kan 
være utfordringer for mange. Vi bruker en del 
tid til å prate om dette på skolen, og i 
kjølevannet av det må vi også snakke om det å 
komme tidsnok til timen, ha med bøker og 
utstyr, sitte på plassen sin og legge vekk 
mobilen. Ta gjerne en prat om dette hjemme 
og hør hvordan ungdommene opplever det, 
og om de synes de selv har noe 
forbedringspotensial  Det bidrar til et godt 
læringsmiljø, og læringen blir både enklere og 
bedre. 

  



 
 

 

10. trinn 
 
Halvveis i det siste skoleåret 
Mandag 13. januar starter det siste halvåret 
på ungdomsskolen, og vi legger bak oss en 
travel periode med terminprøver, 
prøvemuntlig og andre vurderingssituasjoner. 
Vi opplever at mange av elevene er «godt 
påskrudd», og at de virkelig legger seg i selen 
for å avslutte grunnskolen med stil. De forstår 
at det er de selv som må gjøre jobben, godt 
veiledet av lærere og andre ansatte. Nå går vi 
inn i ukene fram til terminprøvene før påske, 
og det er mye som skal læres og vurderes, før 
vi avslutter med eksamen til våren. Årsplanen 
inneholder alle vurderingssituasjoner, og vi ser 
at noen uker blir travle. Da gjelder det å 
planlegge godt, slik at en ikke blir hengende 
etter. 
 
Eleven skal møte fram og delta aktivt i 
opplæringen slik at læreren får grunnlag til å 
vurdere elevens kompetanse i faget. Dette står 
i Forskrift til Opplæringsloven § 3-3. Det betyr 
at det er elevens ansvar å være til stede når 
det er prøver og andre vurderingssitusjoner, 
slik at læreren får vurderingsgrunnlag. 
 
Fredag 17. januar får elevene utdelt 
karakterer etter 1. termin. Som vi har 
informert om tidligere, vil elever som 
søker private skoler, søke med karakterene 
etter denne terminen. For alle andre 
ettersendes karakterene fra skolen når 
vitnemålene er utdelt i juni. 
 
Se ellers årsplanen som legges ut i 
begynnelsen av uke 3. 
 

Banduke 
I desember hadde 10. trinn banduke med 
eksterne instruktører, gjennom et samarbeid 
med Kulturskolen. Alle fikk prøve seg som 
bandmedlemmer, og for de fleste var det 
første gangen – men forhåpentligvis ikke siste.  
 
Uka ble avsluttet med konsert, og vi er mektig 
imponerte over hva de fikk til etter bare 10 
timers øving. De er både modige og flinke!  
 

 
Bildet viser et av bandene, som tok låta si i 
reprise på juleavslutningen. 
  

 
 

MinID og søking til 
videregående 
De fleste har fått brev fra MinID. Elevene 
oppfordres til å ta bilde av pin-kodene med 
telefonen, så har de det tilgjengelig på skolen. 
Har det ikke kommet noe brev? Da kan det 
være fordi eleven har MinID fra før, eller fordi 
navnet ikke står på postkassa. www.vigo.no 
åpner snart for søking, og de må ha MinID for 
å søke. Ta eventuelt kontakt med brukerstøtte 
på 800 30 300.  
 
Rådgiver skal gjennomgå søknadsprosessen 
med elevene i uke 3. Søknaden er åpen helt 
fram til søkerportalen stenger 1. mars, så det 
er ikke farlig å prøve seg fram litt. Rådgiver går 
gjennom alle søknadene i vinterferien, og ber 
derfor om at alle har fylt ut det meste innen 
16. februar. 
Presentasjonen fra foreldremøtet blir sendt 
alle på epost etter møtet. 
Elever som ønsker mer hjelp av rådgiver, er 
velkommen til å ta kontakt. 
 

Overføring av informasjon til 
videregående – ny info 
Tidligere har vi informert om at skolen kan 
sende informasjon til Inntakskontoret, hvis vi 
får samtykke av elev og foresatte. Nå har vi 
fått beskjed fra Inntakskontoret om vi ikke kan 
gjøre det lenger, og at all informasjon skal gå 
direkte til den skolen eleven begynner på. 
Siden det ikke er klart før til sommeren, må 
elev og foresatte selv ta ansvar for å gi 

http://www.vigo.no/


 
 

 

nødvendig informasjon. Dersom dere ønsker 
at vi skal bidra med noe, må vi få beskjed om 
det i god tid før sommerferien.  
 

Terminprøver 2020 
 Man 16/3: Forberedelse norsk (3 timer) 

 Tirs 17/3: Terminprøve norsk hovedmål 

 Tors 19/3: Terminprøve norsk sidemål 

 Man 23/3: Forberedelse matematikk (3 t.) 

 Tirs 24/3: Terminprøve matematikk 

 Tors 26/3: Forberedelse engelsk (3 t.) 

 Fre 27/3: Terminprøve engelsk 
 

Eksamen 2020 
Alle eksamensdatoene ligger ute på skolens 
nettsider. Dersom noen, av ulike grunner, vil 
søke om tilrettelegging på skriftlig eksamen, er 
det tid for å gjøre det nå, og aller helst innen 
1. februar. Det søkes fra skolens nettsider. Der 
kan dere også lese mer om hva det kan søkes 
om, og hva som må ligge til grunn for en 
søknad. 
 

Utviklingssamtaler 
Det kommer snart innkalling til den siste 
runden med utviklingssamtaler på 
ungdomsskolen, som skal gjennomføres fra 
uke 5. Utgangspunktet er halvårsvurderingen, 
hvilke mål eleven har for resten av skoleåret, 
hva eleven skal gjøre selv, og hvordan læreren 
best kan hjelpe.  
 

Tyskundervisning på Culina 
Her er noen bilder fra tysktimer før jul, der 
elevene bakte tyske julekaker etter tyske 
oppskrifter, mens de hørte tysk julemusikk.  

 
 

 
 

 
 

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

