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Informasjon til alle       
 

Hilsen fra rektor 

Hei! Her har vi den glede av å presentere skoleårets andre utgave av Bindeleddet. Det bare å lene seg 
tilbake i godstolen og kose seg med lesingen, for her er det mange godbiter. De siste par månedene 
har vært preget av mye smittevern, testing og korona, men her vil dere se at på tross av det, foregår 
det massevis av spennende aktiviteter og godt læringsarbeid på skolen vår. De ansatte på GUS jobber 
hardt og står på for at elevene våre skal oppleve meningsfylte og gode skoledager, og sammen med 
den flotte gjengen med ungdommer vi har på GUS, har vi en skole med et godt miljø med høy grad av 
trygghet, trivsel og god stemning.   

Denne utgaven er ganske lang, men det er rett og slett fordi det er så mange fine bilder vi ønsker å 
dele med dere. 

Kos dere med lesingen og alle de flotte bildene! 

Hilsen Stine, rektor.  

 

 

 

Juleball 

Torsdag 2.desember var det duket for juleball for alle elevene på GUS. Begivenheten fant sted på 
kulturhuset, og det var høytidelig stemning da 260 vakre og penkledde ungdommer inntok Høyenhall 
hvor det var dekket og pyntet langbord for bespisning og taler. Elevrådet vårt gjorde en kjempegod 
med å gjøre i stand til ballet! Etter middagen ble lokalet omgjort til dansesal, og med en helt rå DJ 
som åpenbart hadde vært på juleball før, ble vi vitner til en helt magisk kveld med sang, dans og 
glade ungdommer. Tusen takk til FAU for at vi fikk til dette!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hilsen fra FAU-leder 

Vi lever fortsatt i et samfunn med restriksjoner grunnet Covid. Det som tidligere var unntakstilstand, 
har på mange måter blitt normalen. Det har krevd mye av ungdommene våre, men også av skolen og 
oss som foreldre. Det ser lysere ut og vi får håpe det vedvarer. 

 Møtene i høst har i stor grad vært preget av juleball. Å få gjennomført juleball i år var ikke noe 
selvfølge, desto større var gleden når det ble mulig. Det ble godt mottatt hos ungdommene, noe 
antall påmeldte gjenspeilet. Det har aldri vært større oppslutning enn i år. En takk rettes til alle som 
deltok i planlegging og gjennomføring av ballet, både elever, skolen og foreldre. En spesiell takk til 
Linda Holmeide, som tok på seg oppgaven som ballsjef. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre 
dette uten deres innsats og velvilje. 

FAU og trinnkontaktene hadde et møte i høst hvor tema var skolemiljø, i den forbindelse ble det 
planlagt møtepunkter for ungdommene utenfor skoletid. Disse vil nok avvikles i løpet av 
vinteren/våren. 

Vi planlegger også et felles foreldremøte i løpet av våren. Tema for møtet vil vi komme tilbake til.  

Hvis dere har saker til FAU er det bare å ta kontakt med din FAU representant. Vi har møter den 
andre onsdagen i hver måned. 

Vennligst hilsen 

Randi Falch Bergedal, Leder FAU ved GUS 2021/22 

 

Hilsen fra elevrådsleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hei! Vi i elevrådet synes GUS er en flott 

skole. Det er flinke lærere, flinke elever 

og en fin skole. Dette er noe vi i elevrådet 

også jobber hardt for å passe på at det 

fortsetter og være sånn. Å gå på skolen 

skal være en trygg og gøy opplevelse og 

det føler vi at det er. GUS er et bra sted 

og være. Ønsker alle elever, foreldre og 

lærere et fortsatt godt skoleår! 

Hilsen Eimund Oserud Bentzen, 

elevrådsleder GUS  
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Nasjonale prøver høsten 2021 
 
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 ser dere høstens resultater (og tilbake til høsten 2016).   
(Alle resultater finner dere på utdanningsdirektoratets sider under statistikk)  
 
8. TRINN  GUS  Nasjonalt Viken  

Lesing  48 50  50  

Regning  50  50  50  

Engelsk  49 50  51  

  
9. TRINN  GUS  Nasjonalt Viken  

Lesing  54 53 54  

Regning  53  53  53  

  
 
 
Resultater 2016-2021 8. trinn GUS  

  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Lesing  50  50  52  50  50 48 

Regning  49  48  51  50  50 50 

Engelsk  49  49 52 50  50 49 

  
Resultater 2016-2020 9. trinn GUS  

  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Lesing  53  53  52  54  55 54 

Regning  53  51  51  54  54 53 

 

Vi er godt fornøyde med årets resultater. Resultatene viser at elevene på 8. trinn har gode 

ferdigheter i regning og engelsk, noe som betyr at det er lagt et godt grunnlag på barneskolene. Vi 

ser i år at elevene på 8.trinn har noe lavere ferdigheter i lesing enn tidligere år. Dette er viktig 

informasjon for skolen, både oss på GUS og barneskolene, slik at vi kan legge opp undervisningen på 

en slik at måte at vi får jobbet godt med å utvikle leseferdighetene.   

Vi ser at elevene på 9.trinn har hatt en veldig god utvikling fra 8.-9.trinn. Etter et svært spesielt år, er 
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vi ekstra stolte av både elever og lærere. Det viser at lærerne på GUS, på tross av alle utfordringer 

gjennom året, har mestret å drive undervisning med god kvalitet, og ikke minst har jobbet helhetlig 

med læringsmiljøet for å bygge et trygt og godt læringsmiljø der elevene trives med hverandre og 

med lærerne sine. Sammenliknet med 9.trinn i de øvrige kommunene på Romerike, har 

9.trinnselevene på GUS svært solide grunnleggende ferdigheter i lesing og regning, som vi vet er 

viktig for videre læring og mestring; både på ungdomsskole og videre i livene deres.  

God læring og utvikling krever kvalitet i opplæringen. Lærerne på GUS er dyktige og oppriktig 

engasjerte i at elevene skal lære og oppleve mestring. Nå bruker vi resultatene til å legge til rette for 

god utvikling fremover, gjennom analyse, refleksjon, vi diskuterer god praksis, og tiltak iverksettes.   

 
 
 
 

 
 
 
  



8. trinn  
Nytt halvår og nye muligheter 
Nå har elevene på 8. trinn fullført et halvt år ved Gjerdrum ungdomsskole. Det ser ut til at de aller 

fleste har funnet seg godt til rette. Det er trivelig å møte elevene i gangen hver morgen. Det er en 

fantastisk flott gjeng vi har fått lov til å bli kjent med. Elevene har opplevd en del koronarestriksjoner, 

men vi får håpe at dette vil lette utover våren.  

Første halvår ble avsluttet 14.januar, og elevene har fått sine første karakterer. Halvårsvurderingen 

med karakter sier noe om kompetansen eleven har oppnådd så langt i opplæringen. I tiden framover 

er det viktig at elevene bruker alle sine tilbakemeldinger for å øke sin kompetanse. 

Elevene har nå tatt det endelige valget om språkfag og arbeidslivsfag. Det faget elevene har nå, skal 

de ha ut ungdomsskolen. Det er mulig å komme opp til muntlig eksamen mot slutten av 10. klasse i 

både språkfag og arbeidslivsfag. 

Klassene 8.1 og 8.2 har gjennomført alle sine økter med svømming. Ryktene sier at elevene i disse to 
klassene er svært så svømmedyktige. Nå er det 8.3 og 8.4 sin tur. Først ut er 8.3 som skal ha 
svømming hver fredag fra og med uke 4 til og med uke12. 

I perioden vi er inne i nå, fra og med uke 47 til uke 7, er “Folkehelse og livsmestring” det overordnede 
temaet.  Innen dette temaet skal vi i uke 6 skal vi ha et flerfaglig prosjekt i regi av organisasjonen Sex 
og politikk. 

 

Årsmarkering etter skredet 
Fredag 17.desember hadde vi en årsmarkering etter skredet i Gjerdrum med elevene våre. Vi lagde et 

stort tre, og elevene hang opp hjerter med tekst over noe de var takknemlige for eller drømmer de 

hadde for fremtiden. Det ble en fin markering der elevene lagde flott produkt med de viste gode 

refleksjoner. 
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Glimt fra en time med praktisk matematikk 
Tema for timen var sammensatte måleenheter. Elevene skulle gjennomføre et praktisk og relevant 

opplegg hvor de trener på digitale ferdigheter, refleksjon, regning samt litt kreativ utforsking.   

 
Vare  Merke  Pris  Kr per …  Merke  Pris  Kr per …   

Grillpølser    

  

37kr          

Kjøttdeig              

Epler              

Mel             
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CASE: 

Du jobber i en matbutikk og aner fred og ingen fare, når 

det plutselig kommer en vanskelig kunde frem til deg. 

Personen har med seg handlelisten over (som dere har fylt 

inn tidligere), men krever å få nøyaktig 900 gram av hver 

matvare og 3 liter av drikkevarene. I tillegg er det veldig 

viktig for kunden å få det billigste alternativet når det 

gjelder merker. Du blir litt forfjamset av denne 

forespørselen, men vil jo blidgjøre kunden. Du henter en 

kollega, slik at dere sammen kan regne ut hvor hva kunden 

skal ha, og hva som blir den endelige prisen. Dere regner ut 

totalsummen, og forteller kunden hvor mye han/hun må 

betale. Hva som skjer videre - er opp til dere :) 

CASE: Du jobber i en matbutikk og aner fred og ingen 
fare, når det plutselig kommer en vanskelig kunde frem til deg. Personen har med seg handlelisten 
over (som dere har fylt inn tidligere), men krever å få nøyaktig 900 gram av hver matvare og 3 liter av 
drikkevarene. I tillegg er det veldig viktig for kunden å få det billigste alternativet når det gjelder 
merker. Du blir litt forfjamset av denne forespørselen, men vil jo blidgjøre kunden. Du henter en 
kollega, slik at dere sammen kan regne ut hvor hva kunden skal ha, og hva som blir den endelige 
prisen. Dere regner ut totalsummen, og forteller kunden hvor mye han/hun må betale. Hva som skjer 
er opp til dere :)  
 
Del ut roller, skriv manus, regn ut og film rollespillet. Videoen leveres inn her. 
CASE: 
Du j en matbutikk og aner fred og ingen fare, når det plutselig kommer en vanskelig kunde frem til 
deg. Personen har med seg handlelisten over (som dere har fylt inn tidligere), men krever å få 
nøyaktig 900 grav hver matvare og 3 liter av drikkevarene. I tillegg er det veldig viktig for kunden å få 
det billigste alternativet når det gjelder merker. Du blir litt forfjamset av denne forespørselen, men vil 
jo blidgjøre kunden. Du henter en kollega, slik at dere sammen kan regne ut hvor hva kunden l ha, og 
hva som blir den endelige prisen. Dere regner ut totalsummen, og forteller kunden hvor myhan/hun 
må betale. Hva som skjer videre - er opp til dere :)  
kriv manus, regn ut og film rollespillet. Videoen leveres inn 
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Natur og miljø og friluftsliv 
 

 

 

 
 

  

 

Tysk 
Elevene har allerede lært seg mye tysk. Akkurat nå lærer elevene å si hvilken årstid de liker best og 

når de har bursdag. Elevene er flinke til å prate tysk. De kan allerede føre en samtale om hva de liker, 

hva slags hobby de har og hvor de bor. Neste store tema blir "Meine Familie". 
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Kunst og håndverk 
Elevene øver seg på arbeidstegning med mål, å sage, pusse, spikre, skru, lime og å bore med drill. 

Robotene lages av restmaterialer og avkapp i tre og metall. De lærer om bærekraft og gjenbruk. 

Roboten skal kunne stå, så riktig tyngdepunkt er viktig å tenke på. Den skal ha et nav og elevene skal 

beskrive hvilke egenskaper roboten har. Ellers er det fritt frem til kreativ utfoldelse og bruk av det vi 

kan finne i skuffer og skap. Vi har fått en gammel pc  og annen elektronikk, som vi har skrudd fra 

hverandre, og brukt komponentene på robotene. Alle elevene storkoser seg i sløyden, er ivrige og 

engasjerte. 

  
Skisser 

 

 
 

Det er viktig å tenke på HMS.                  
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Det er god stemning i sløydsalen 
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KRLE-time  
Temaet var de hellige skriftene Tanak, Koranen og Bibelen. Elevene hadde mulighet til å ta en titt på 

en ekte Koran skrevet på arabisk, en Torarull skrevet på hebraisk, og en Bibel. Hensikten var at 

elevene kunne oppleve og kjenne disse bøkene. De fikk se kalligrafi, at bøkene leses fra høyre til 

venstre og at de selvsagt må behandles med respekt. 
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MOT-økt nummer 3 
GUS er en MOT-skole. MOT 
jobber med å utvikle robust 
ungdom som inkluderer alle. 
Det er tre viktige verdier som 
ungdom har et forhold til. Det 
er: MOT til å leve, MOT til å bry 
seg, MOT til å si nei. 
 

 

Her er det et lite innblikk i 
MOT-økt nummer tre som 
heter FOKUS. 

 

 
 

 

 

  

 

Spansk 
Hola! Elevene på årets 8.trinn 
er de første elevene på GUS 
som får opplæring i spansk! 
Spansk viste seg å være svært 
populært, da 49 av 84 elever 
ønsket dette som sitt 
fremmedspråk på 
ungdomsskolen.  
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Valgfaget fysisk aktivitet og helse 
Bildene under er fra en organisert snøballkrig i fysisk aktivitet og helse. Det var et fantastisk vær og 

elevene storkoste seg. 
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9. trinn 
 
Nå har elevene gått et halvt år på 9.trinn, og vi har akkurat avsluttet første semester på 9.trinn. 
Elevene har fått halvårsvurdering med karakter. Det er viktig å huske på at elevene fortsatt øver seg, 
og at kompetansen de har vist til nå, fortsatt er i prosess.  
 
Det er en fin gjeng med ungdommer vi har på 9.trinn. Elevundersøkelsen viser at trivselen på 9.trinn 
er høy, og dette er gode forutsetninger for videre læring. Fra uke 47 til uke 7 jobber vi med det 
tverrfaglige teamet som heter folkehelse og livsmestring. I flere av fagene skal elevene lære om 
urbefolkning, og da med hovedvekt på samene og samisk kultur.  
 
I uke 6 skal elevene ha en uke hvor vi har seksualitet og kjønnsidentitet som tema. Vi deler klassene 
inn i to, jentegrupper og guttegrupper. Og hver gruppe får to timer med undervisning sammen med 
helsesykepleier, Hanne.  
 
Vi har i mye spennende i vente denne våren på 9.trinn, og vi håper og tror at det blir et fint halvår for 
gjengen på 9.trinn. Under kan dere se litt bilder fra høsten og vinteren på 9.trinn. 
 
 
Engelsk fordyping: 
I engelskfaget jobber elevene med mye spennende. Under kan dere se noen bilder fra undervisning. 
Her leker elevene med ord og samarbeider. Elevene fikk utdelt ark med bokstaver og sammen skulle 
de samarbeide om å stave ord de fikk utdelt av lærer. 
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Basistime 
Målet med basisfaget er å forsterke læringsmiljøet i klassene. Aktivitetene og undervisningen i disse 

timene skal bygge oppunder det. Det er også viktig å ta inn i elevstemmen, slik at elevene også får 

være med på å påvirke innholdet i disse timene. Det å øve og trene på samarbeid er noe mange 

lærere legger til rette for i disse timene.  
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Matematikk 

Matematikklærerne på trinnet har også stort fokus på dialog og samarbeid i matematikktimene. Det 

legges til rette for at elevene får snakke sammen og reflektere sammen over oppgavene de får. 

Lærerne går i større grad rundt for å veilede og lytte. Målet er at elevene skal være mest mulig aktive 

i timene og reflektere over ulike måter å komme frem til svaret på. De vertikale tavlene brukes ofte. 
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Årsmarkering etter leirskredet 

Fredag 17.desember hadde vi en årsmarkering etter leirskredet. Vi valgte hjerter som tema. Vi 

klippet ut et stort tre som vi hang opp i basen på 9.trinn. Vi klippet ut små hjerter. Elevene skrev ned 

det de var takknemlig for, og gode ønsker for fremtiden på hjertene. Vi limte hjertene på treet. 

Resultatet ble veldig verdig og fint. Det var rørende å lese alle de fine hjertelappene som elevene 

hadde skrevet. 
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O 

Overnattingstur på 9.trinn: 

Alle klassene på 9.trinn har vært på overnattingstur denne høsten. Det var en veldig fin opplevelse 

for både lærere og elever. Overnattingsturen er en del av kompetansemålene som elevene skal 

gjennom i kroppsøving. Elevene skal gjennomføre friluftsaktiviteter til ulike årstider, også med 

overnatting ute, og reflektere over hva 

naturopplevelser kan bety for seg selv og andre.  
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10. Trinn 
 

SISTE INNSPURT  
Tiden flyr! Elevene på 10.trinn står nå ovenfor 

“siste innspurt” av ungdomsskolen. Med kun 5 

måneder igjen, er det med både vemod og 

glede at vi tar fatt på den siste tiden for 

elevene her på GUS. Vemod fordi vi 

tilbakelegger 3 fine år, glede fordi vi med 

stolthet skal veilede elevene fram til høytidelig 

vitnemålsutdeling 16.juni. Hold av datoen, 

invitasjon kommer. 

UTVIKLINGSSAMTALER 
Karakterene for 1.termin er delt ut, og mål for 

siste termin skal settes. I ukene framover vil 

det gjennomføres utviklingssamtaler, og 

elevene skal forberede en gjennomgang av sin 

faglige og sosiale status, samt sette seg mål 

for tiden fram til sommeren. Dette vil – i 

tillegg til videregående skole - være tema på 

samtalen.   

Da det ikke er en automatikk i overføring av 

informasjon fra ungdomsskolen til 

videregående skole, vil dere på 

utviklingssamtalen få tilbud om å signere på et 

samtykkeskjema for overføring av 

informasjon. Dere kan da selv velge hvilken 

informasjon dere tenker er relevant for 

overføring. 

 

SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE 
Frist for ordinære søkere til videregående 

skole, er tirsdag 1.mars. Jeg viser til 

informasjon gitt på digitalt foreldremøte i 

januar, samt fysisk i alle klasser, med 

gjennomgang av søkeprosessen. 

Presentasjonene jeg har brukt, ligger på 

Teams – GJE-Gus 10 2021/2022 - Info fra 

rådgiver- filer – inntak videregående skole. 

Trenger du fortsatt råd og hjelp, er det bare å 

ta kontakt. Jeg ber alle å ha sin søknad klar 

innen mandag 28.februar kl. 08.00. Da vil jeg 

bruke denne dagen på å gå gjennom alle 

søknadene og sjekke at alt er fylt ut rett. 

Elevene må være tilgjengelige på Teams 

denne dagen da jeg sender dem chat hvis noe 

må endres ila dagen. 

 

 

 

VEIEN FRAM MOT EKSAMEN 
Før jul gjennomførte vi en vellykket prøvemuntlig eksamen. Elevene tok det svært høytidelig, og la 

ned mye godt arbeid i forbindelse med dette. Vi opplever at det var en god erfaring å ta med seg inn 

mot vårens eksamen.  

I løpet av kort tid vil det legges ut et ønskeskjema om man ønsker å gå opp i par eller alene til vårens 

muntlige eksamen. Det er viktig at man ikke bare legger inn noen navn på elever man kunne tenke 

seg å ha eksamen sammen med, men at det avtales på forhånd og at de setter opp hverandre. Frist 

for dette vil også være 1.mars. 
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Datoer for eksamen er: 

Skriftlig eksamen: 

Torsdag 12.mai  Opplysning om trekkfag 

Torsdag 19.mai  Engelsk eksamen 

Fredag 20.mai  Norsk hovedmål eksamen 

Mandag 23.mai  Norsk sidemål eksamen 

Tirsdag 24.mai  Matematikk eksamen 

Muntlig eksamen: 

Pulje 1       Pulje 2 

Fredag 27.mai  Opplysning om trekkfag   Onsdag 1.juni Opplysning om trekkfag 

Mandag 30.mai  Forberedelse muntlig eksamen Torsdag 2.juni Forberedelse muntlig eksamen 

Tirsdag 31.mai  Muntlig eksamen   Fredag 3.juni Muntlig eksamen  

 

Hvis det er slik det blir, legges vårens terminprøver rundt påsketider. Vi kommer tilbake med 

informasjon og datoer for dette da Utdanningsdirektoratet mandag 31/1, la fram sin anbefaling om 

avlyste eksamener for årets 10.trinns elever, til Kunnskapsdepartementet. Begrunnelsen for dette er 

at årets 10.trinns elever ikke har hatt et normalt skoleår i de tre årene de har gått på ungdomsskolen, 

og at innhold og organisering av læring har variert i stor grad fra skole til skole landet rundt. 

Vi venter på den endelige avgjørelsen for eksamen. Les gjerne mer her: 

https://www.udir.no/presse/pressemeldinger/utdanningsdirektoratet-anbefaler-a-avlyse-eksamen-

for-elever-varen-2022/  

 

SØKNAD OM TILRETTELGGING PÅ EKSAMEN 
Hvis det blir eksamen, må elever som har ønsker og har krav på tilrettelegging ved eksamen, søke om 

dette innen 1.mars.  

Fra Forskrift til opplæringslova § 3-29: 

Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at 

dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag. Tiltaka må vere tilpassa behova til 

eleven og privatisten så langt råd er. 

Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får 

tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller 

privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, 

https://www.udir.no/presse/pressemeldinger/utdanningsdirektoratet-anbefaler-a-avlyse-eksamen-for-elever-varen-2022/
https://www.udir.no/presse/pressemeldinger/utdanningsdirektoratet-anbefaler-a-avlyse-eksamen-for-elever-varen-2022/
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munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse 

ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget. 

Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit 

enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. 

Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning. 

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 dokumentasjon. Alle andre 

må levere legeerklæring el.l. sammen med søknaden. Vi ønsker at du søker så fort som mulig, og 

seinest innen 15. februar. På terminprøvene ved påsketider øver vi på eksamenssituasjonen, og gir 

kun tilrettelegging til dem som har søkt og fått det innvilget. 

 

INNBLIKK I HVERDAGEN PÅ 10.TRINN 
 
 
Prøvemuntlig 
 

Tiden på “venterommet” var skummel..      
De som kom opp i praktisk-muntlig eksamen var kreative – og praktiske.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eskjema.gjerdrum.kommune.no/skjema/GJE021/
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Mat og helse 
 
I mat og helse har vi jobbet med “prosjekt restemat” og elevene har laget valgfrie retter ut i fra 

tilgjengelige ingredienser – og kunnskapen de har om matlaging. Det ble godt, mmmm        
 
 
 

 

 

Praktisk matematikk 
 

Samarbeid og problemløsning       

 
 
 
Valgfag - friluftsliv 
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Minimesse 
 
Vi har hatt besøk av Jessheim, Nannestad, Hvam og Skedsmo videregående skole. Til sammen 
representerte de alle de 15 utdanningsprogrammene man kan søke på, og elevene fikk mye god og 
relevant informasjon.  
 
 

 

 

 


