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Informasjon til alle 
 

Hei, alle sammen! 
Nå har vi gjennomført fire uker med hjemmeskole, og som dere 

vet, er det foreløpig uvisst når ungdomsskolen kan åpne igjen. 

Inntil videre fortsetter vi på GUS å gjøre så godt vi kan for å gi 

elevene en så god skolehverdag som mulig gjennom undervisning 

og kommunikasjon i Teams. Vi er imponerte over hvordan både 

ansatte og elever holder humøret og motet oppe i denne 

situasjonen! Vi vet også at det er mange foresatte der hjemme 

som fortjener heder og ære for innsatsen dere gjør om dagen. Ja, 

vi har jammen blitt gode på å bruke digitale verktøy til 

undervisning og samhandling, men det vil aldri kunne 

sammenliknes med fellesskapet, samholdet og det sosiale 

samspillet som er en viktig del av hverdagen på skolen. Vi gleder 

oss så utrolig mye til alle de fine ungdommene fyller skolen vår 

igjen. Vi vil naturligvis holde dere oppdatert på relevant 

informasjon knyttet til skolen. Ta vare på hverandre! 

Hilsen Stine Thorstensen, rektor 

 

Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen ble gjennomført for alle elever på skolen i høst. Det er svært positivt å se den 

gode utviklingen resultatene viser gjennom de siste årene. Trivsel har gått opp, og færre elever 

opplever mobbing. Dette kan vi regne med har påvirkning på de andre indeksene også. Vi har dette 

skoleåret jobbet ekstra med sosiale regler, og tydelige og forutsigbare forventninger i skolen vår. 

Resultatene her viser at arbeidet virker, og det blir viktig at vi fremover fortsetter å jobbe med dette, 

for å sikre et trygt og godt miljø for alle elevene på GUS. I de nye læreplanene fra høsten 2020, er 

praktisk, variert og relevant opplæring særlig sentralt, og derfor skal vi følge ekstra godt med på disse 

indeksene fremover. Vi vet at  godt samarbeid mellom skole og hjem har effekt på elevenes læring, 

både sosialt og faglig, så da er det fint å se at elevene på GUS opplever god støtte hjemmefra.   

Tallene som presenteres her, er for hele skolen, mens de som er offentlige, og som presenteres i 

www.skoleporten.no, er bare for 10. trinn. Dem kan dere se på 10. trinn sine sider lenger bak i 

Bindeleddet.  

http://www.skoleporten.no/
http://www.skoleporten.no/


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Avspasering for utvidet skoleuke 
Elevene på GUS har 15 minutter utvidet skoleuke, av praktiske årsaker knyttet til timeplan. Dette 

tilsvarer to skoledager, og elevene er lovet avspasering. Den ene dagen avspaseres ved halv skoledag 

før jul- og sommerferie. Den andre dagen er satt til torsdag 30. april. Selv om situasjonen nå er 

annerledes enn da vi bestemte denne datoen, holder vi fortsatt på planen. Det blir altså ikke 

undervisning for elevene torsdag 30. april.  

 

Valgfag 
Elevene på 8. og 9. trinn får informasjon om valgfag tidlig i uke 17, og skal gjøre valget sitt i løpet av 

den uka. De skal sette opp tre forskjellige ønsker, i prioritert rekkefølge. Snakk gjerne om det 

hjemme. Fagene de kan velge blant, er  

• Design og redesign 

• Fysisk aktivitet og helse 

• Medier og informasjon 

• Natur, miljø og friluftsliv 

• Produksjon av varer og tjenester (nytt) 

• Programmering (nytt) 

• Sal og scene 

 

Foreldrepålogging i Visma Flyt Skole 
Vi minner om at foreldre har tilgang til å se fravær og anmerkninger, samt lese dokumenter som 

legges ut. Nettadressen er https://skole.visma.com/gjerdrum, og du logger inn med ID-porten. 

 

 

 

 

 

https://skole.visma.com/gjerdrum


 
 

 

Da får du opp de barna/ungdommene du har i Gjerdrumsskolen, og du velger den det gjelder. 

 

 

Deretter har du fanene du ser under. Gjelder det varsler i orden, oppførsel eller fag, velger du 

Dokumenter. Ta gjerne en titt på opplysningene som ligger under Foresatt; epost, telefon osv, og 

under Samtykker, ser du om du har gitt de samtykkene du ønsker.  

 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

Glimt fra skolehverdagen 
 

Minimesse 
I januar arrangere vi minimesse for 9. og 10. trinn, med besøk fra flere videregående skoler.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Bursdag for GIL 

 

 

 

 

Hjemmeskole 
 

 

 
 

  

Hjemmeskole 



 
 

 

 

  



 
 

 

8. trinn  
Både elever, foresatte og vi ansatte på skolen har, på grunn av viruset som herjer, vært igjennom en 

krevende periode. Det har vært mye å tenke på for alle, og i hjemmeskolen har det vært travle dager.  

Men opp i alt det som har vært vanskelig, er det også mye positivt som har skjedd. Elevene har tatt 

hjemmeskole på strak arm, og de har fått prøvd ut de mange mulighetene som digitale plattformer 

gir.  Det er å håpe at både elevene og vi ansatte kan ta med oss denne læringen videre i 

skolehverdagen som kommer, enten den blir hjemme eller på skolen.  Vi som jobber på skolen, 

ønsker å rette en stor takk til dere foresatte for måten dere har støttet både de ansatte og elevene i 

denne utfordrende tiden. 

 
 

Siste som skjedde før skolen stengte 

8.1 og 8.2 så på pressekonferansen med Erna Solberg torsdag 12.mars. Det viste seg at det ble den 

siste timen med vanlig undervisning på noen uker. Det var en spesiell stemning. 40 elever, 2 lærere, 

liten skjerm og dårlig lyd, men helt musestille elever. 

 
 
 

 

Årsplan uke 16-25 
Det skjer mye på 8. trinn de siste ukene fram mot skoleslutt, og det er viktig at dere foreldre følger 

med både på timeplanen og årsplanen framover. Vi har laget en aktivitetsplan for resten av 

skoleåret, som dere finner i Gje-GUS 8 2019/2020. Denne planen er i utgangspunktet planlagt ut ifra 

vanlig skole, og vi vil fortløpende vurdere hva som eventuelt må endres som følge av stengte/delvis 

stengte skoler. 

Karakterene for vårterminen, får elevene med seg hjem siste skoledag. 

 

 

  



 
 

 

Demokraticamp 
Vi gratulerer Elèn, Matias, Sara, Ella og Yonael med en fin tredjeplass i Demokraticamp 2019. 

Demokraticamp er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll 1814 og de seks kommunene på Øvre 

Romerike. Temaet denne gangen var matsvinn og samarbeid. 

 

 
Avspasering etter svømming 
Elevene har opparbeidet seg avspasering etter lange dager med svømmeundervisning, og de tar ut 

denne tiden tirsdag 9. juni (gjelder 8.1 og 8.2) eller torsdag 11. juni (8.3 og 8.4). 

 

Basistime i 8.3 

 
 

 



 
 

 

Tysk 

 
Familetremysteriet 
Her jobber elevene med en samarbeidsoppgave. De skulle finne logiske plasseringer av 

familiemedlemmer ut ifra gitte opplysninger. 

 

 
 
 
Klesplaggjakt 
Elevene fikk i oppgave å finne klesplagg ut ifra en beskrivelse på tysk. En inspirerende måte å lære 

seg nye ord. 

 

 
 



 
 

 

 
Påskehilsen på tysk - Frohe Ostern 

  

 

Engelsk 
Vi bruker ofte spill til å øke og styrke muntlig aktivitet i engelsk. Her spiller vi "Name three". Der skal 

du nevne tre ting på 5 sekunder. Fks: Name three fruits. Name 3 movies for children.  

Gøy, stressende og lærerikt  

 
 

 
 
 
 



 
 

 

Naturfag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

9. trinn 
 
Både i Kunnskapsløftet og kommende fagfornyelse, er digitale ferdigheter sentralt. Er det noe vi har 

hatt en bratt læringskurve på den siste tiden, er det nettopp det. Hjemmeskole og digital 

fjernundervisning har bydd på både utfordringer og ny kunnskap for elever og lærere. Lærere har 

kastet seg ut i videomøter, digitale fagsamtaler og streaming, for å nevne noe. Vi har prøvd og feilet, 

og prøvd igjen. Elevene har vært tålmodige og fleksible og tatt utfordringene på strak arm. Takk for 

godt samarbeid i denne utfordrende skoletiden, vi er sikre på at vi skal komme oss gjennom dette 

skoleåret på den ene eller andre måten. 

 

Årsplan uke 16 -25 
Det legges ut en årsplan for resten av skoleåret hvor du som vanlig finner en oversikt over hva vi skal 

jobbe med i de ulike fagene, samt innleveringer, vurderinger og andre aktiviteter. Dette er i 

utgangspunktet planlagt ut ifra vanlig skole, og vi vil fortløpende vurdere hva som eventuelt må 

endres som følge av stengte/delvis stengte skoler.  

 

Vurdering og aktiv deltagelse 
For å sikre at elevene får karakterer i alle fag til sommeren, har vi fokus på underveisvurdering. Det 

er viktig at de er pålogget på de tidene som er markert grønt på timeplanen. Enten logger de seg på 

videomøte når det er det, eller så “liker” de innlegget på veggen i teamet de skal møte, med 

informasjon om innhold i timen. Der det legges opp at elevene skal levere arbeidet sitt, må de gjøre 

det. Ser vi at noen mangler å vise sin kompetanse, vil lærerne være i dialog med eleven om dette, og 

eventuelt sende et varsel hjem om manglende karaktergrunnlag. Elevene må aktivt delta og vise sin 

kompetanse, så skal vi sammen jobbe målrettet for at alle får karakterene sine siste skoledag. 

Elever som ikke møter på de tidene som er markert grønt på timeplanen, blir etterlyst i chatten. Får 

ikke lærer kontakt, vil det gå en melding til foresatte. 

 

Utdanningsvalg og jobbskygging 
I forbindelse med faget Utdanningsvalg har elevene hatt en dag med jobbskygging. Grunnet 

situasjonen vi er i, må dette dessverre utgå denne terminen. Vi vil likevel jobbe med temaer knyttet 

dette i Utdanningsvalg.  

 

Glimt fra skolehverdagen på 9.trinn, her fra engelsk 
Elevene på 9. trinn har i engelskfaget lest en bok som er knyttet til temaet urfolket i USA (The 

absolutely true diary of a part time Indian). Mange syntes den var spennende, og de har jobbet med 

oppgaver knyttet til boken, både individuelt og i grupper. Her skulle de tegne seg selv for å vise 

forskjellen på hvordan de er på skolen og hjemme. Det ble mange kreative innslag. 😊 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  



 
 

 

10. trinn 
Denne våren tok en helt annen vending enn vi hadde forestilt oss. Hjemmeskole – hvem hadde trodd 
det for bare noen uker siden? Da nyheten om skolestenging kom, heiv lærerne seg rundt og lagde 
nye planer, og både elever og ansatte har tatt det på strak arm. Læringskurven har til dels vært bratt, 
når det kommer til digitale verktøy, og videomøter er blitt særlig viktig for oss. Det er stor enighet om 
at vi savner hverandre, og vi venter på komme tilbake til skolen. Takk til dere hjemme for alt dere 
bidrar med! 

 

Og så er eksamen avlyst, både skriftlig og muntlig, og det hadde vi heller ikke sett for oss at kunne 
skje. Nå skal vi bruke ukene fram til ferien på å skaffe et godt vurderingsgrunnlag for 
standpunktkarakterene, i tråd med det Utdanningsdirektoratet sier, og som vi skrev om i 
informasjonen vi sendte på epost i slutten av mars. I noen fag er det meste av grunnlaget på plass, 
mens det gjenstår noe i andre. Siste del av årsplanen er lagt ut, og der ser dere hvordan resten av 
skoleåret vil forløpe, utfra hva vi vet nå. Så er det ganske sikkert at den vil måtte revideres utover 
våren. Vi kommer til å dele ut standpunkt så seint vi kan, og dermed ha vanlig undervisning lengst 
mulig. Foreløpig av har vi satt datoen til mandag 8/6, slik at vi får klagefristen på 10 dager innenfor 
skoleåret. Dersom det ikke kommer retningslinjer som tilsier noe annet, blir det sånn. 

 

Varsel om manglende grunnlag for vurdering med karakter 
Elevene får skriftlig varsel dersom lærer mangler grunnlag for vurdering med karakter i ett eller flere 
fag. Samtidig vil de også få beskjed om hva som skal til, for at grunnlaget kommer på plass. Vi har 
plikt til å varsle, uansett hva årsaken til manglende grunnlag måtte være, for å ivareta elevenes 
rettssikkerhet. Det er svært viktig at eleven benytter den siste sjansen lærer gir, slik at karakter kan 
settes. Dersom så ikke skjer, blir det IV (ikke vurdering) på vitnemålet, og det teller som null ved 
inntaket til videregående. Det er hjemlet i forskrift til opplæringsloven at eleven plikter å møte fram 
og delta aktivt i undervisningen, slik at lærer får grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget. 

Varsel legges heretter i Visma, og foresatte får en SMS om at varsel er gitt, og at de må logge inn. Det 
gjelder også varsel i orden og oppførsel. Se informasjon om pålogging lenger fram i Bindeleddet.  



 
 

 

Eksamensfest 
Vi håper virkelig at vi skal få gjennomføre eksamensfesten som er planlagt på torsdag 18. juni i 
Kulturhuset, selv om vi i skrivende stund er noe skeptiske. Hold av kvelden, og vi kommer med mer 
informasjon når det nærmer seg.  

  

Endring av søknad til videregående skole 
Søknaden kan endres èn gang før 1. mai, og elevene er godt informert om dette. Elever som ønsker 
det, må gi beskjed til Dagrun seinest i løpet av uke 17, og deretter åpner Inntakskontoret søknaden i 
tre dager, så eleven selv kan endre. Fristen for musikk, dans og drama, og andre utdanningsprogram 
med opptaksprøve, gikk ut 1. april, og det har elevene fått informasjon om. 

 

Deltakelse i Klassequizen i NRK Oslo og Viken 
Ragnhild, Sondre og Magnus har deltatt i Klassequizen, sammen med Rushda Syed fra NRK Oslo og 
Viken. 

 

 

Overføring av informasjon til videregående skole 
Dette er en gjentakelse av noe vi skrev i forrige nummer av Bindeleddet, og som er svært viktig: 
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 nødvendig informasjon. Dersom dere 
ønsker at vi skal bidra med noe, må vi få beskjed om det i god tid før sommerferien. 

 

Elevundersøkelsen 
Som nevnt på side 2, er det tallene for 10. trinn som presenteres i Skoleporten, så derfor tar vi til 

slutt med disse. Vi er så glade for at tallene er så gode. Takk til elever, foreldre og ansatte som bidrar 

til det! 😊  



 
 

 

 

 

Vi kan ikke 
være fornøyde 
så lenge elever 
opplever 
mobbing, men 
at tallene for 
dette trinnet 
går ned fra over 
14 % året før, 
til 6,7 i år, er vi 
svært tilfredse 
med. 


