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Informasjon til alle 
 

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR 

Skoleårets første Bindeledd er her! I denne første utgaven er det mye praktisk info som det er viktig 

at du leser. Bindeleddet kommer tre ganger til i løpet av skoleåret, og da vil dere få lese om alt det 

spennende som skjer på skolen i løpet av året, med både bilder og fortellinger. 

Endelig er skoleåret i gang på GUS. Oppstarten av det nye året har gått fint, og det er veldig bra med 

litt liv og røre i skolebygningen igjen. Til tross for Covid -19 og smitteverntiltak, så skal vi jobbe aktivt 

for at elevene våre opplever en hverdag med et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. På GUS skal 

alle elever ha det fint, og alle skal bli møtt med respekt og anerkjennelse for den de er.  Dette krever 

at vi er gode på å følge med, og følge opp, og ikke minst drive holdningsskapende arbeid i 

klasserommet. Dette er et arbeid vi prioriterer, og vi liker godt at dette beskrives så tydelig i ny 

overordnet del av læreplanen: “Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet frem gjennom 

historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme 

holdninger som sikrer disse verdiene. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal 

utsettes for diskriminering.”  

Lykke til med nytt skoleår, til både elever og foresatte! 

Hilsen Stine, rektor. 

 

Velkommen til vår nye assisterende rektor  

Hei! Jeg heter Tonje Cecilie Labråten og har vært så heldig å få jobben som 

assisterende rektor ved denne flotte skolen. Tidligere har jeg jobbet mange år i  

Osloskolen som faglærer og kontaktlærer. Jeg har også jobbet som skoleleder ved en 

 ungdomsskole i Oslo. Som pedagog og skoleleder er jeg spesielt opptatt av at elevene  

trives på skolen, samt at de opplever å bli møtt på en god og trygg måte. 

Jeg gleder meg til å ta fått på jobben og bli kjent med de fine elevene ved skolen. 

 

Visma FLYT skole 

Visma FLYT skole er vårt skoleadministrative system, og alle data om elevene registreres der. 

Opplysningene oppdateres fire ganger i året mot Folkeregisterets data. Det er viktig at du som 

forelder gjennomgår opplysningene og gir skolen beskjed dersom det skjer endringer. Du kan selv 

legge inn telefonnummer, epostadresse og gi samtykke til ulike aktiviteter i skolen (for eksempel 

skyss i privatbil, bilde i media mm).  

Du kan også logge inn og følge med på informasjon om ditt barn. Du vil kunne se elevens fravær og 

anmerkninger – og karakterer ved halvårets slutt. Fraværsføring og anmerkninger oppdateres jevnlig, 

men ikke daglig.  
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Visma FLYT Skole har en SMS-tjeneste som brukes i kommunikasjonen mellom hjem og skole. Som 

forelder sender du melding til kontaktlærer om fravær og annen viktig informasjon til kontaktlærer. 

Denne SMS-tjenesten erstatter meldingsboka. Du får en SMS fra kontaktlærer med et 14-sifret 

telefonnummer, som vi ber deg lagre til videre bruk. Det er mulig å svare på SMS sendt fra Visma 

FLYT skole, men det er ikke mulig å ringe til dette nummeret. Alle meldinger i systemet loggføres. 

 For å logge deg på systemet, bruker du nettadressen: 

https://skole.visma.com/gjerdrum/Account/Login?returnUrl=%2Fgjerdrum  

Logg inn i Visma FLYT Skole ved å velge fanen ID-porten. 

Skoleskyss 

Elever som har lenger skolevei enn fire kilometer, regnet fra dør til dør etter farbar vei, har krav på 

busskort. De med spesielt farlig skolevei, kan få skoleskyss selv om det er mindre enn fire kilometer 

til skolen. Sistnevnte må søke til skolen, og det fattes et vedtak. 

Ruter fikk i fjor en ny web-portal kalt Bussportalen, som skal administrere skolebillettordningen. 

Bussportalen kontrollmåler avstand fra hjem til skole. Det er denne målingen skolen forholder seg til.  

Elever som glemmer busskortet, kan få ett midlertidig busskort i løpet av året. Utover dette må de 

betale bussen selv. Dersom en elev mister busskortet, kan det bestilles et nytt, og det koster 50 

kroner. 

Busskortet elevene får utdelt, skal benyttes alle årene de går på ungdomsskolen, så de må ta godt 

vare på det.  

Det er en stor busslomme langs Brådalsgutua for av- og påstigning. De fleste bussene kjører innom 

der, men noen få rutebusser har fortsatt bare av- og påstigning på Ask. 

Vi minner om at elevene skal benytte gruset gangvei over jordet ved idrettshallen når de går til Ask. 

 

Busstider 

Til skolen 

Fra Bråtasletta kl 08.04 

Fra Veståsen kl 08.02 og 08.17 

Fra Tori kl 07.51, fra Nitteberg kl 07.56, fra Olstaddalen kl 08.04 

Fra Vestby kl. 07.50 og Bekkeberget 07.55, 08.01 og 08.16 

Fra skolen 

Til Bråtasletta: man/tirs/tors kl 14.51, ons kl 11.51, fre kl 14.21    

Til Veståsen: man/tirs/tors kl 15.11 og 15.26, ons kl 12.11, fre kl 14.11   

https://skole.visma.com/gjerdrum/Account/Login?returnUrl=%2Fgjerdrum
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Til Nordbygda: man/tors kl 15.00, tirs kl 15.05, ons kl 11.50, fre kl 14.10 

Se forøvrig rutetabell: www.ruter.no 

 

Skoleveien/trafikk 
Vi ønsker at elevene skal være fysisk aktive, da god helse er et godt grunnlag for læring og utvikling, 

og vi synes det er flott at mange av våre elever går eller sykler til skolen. Samtidig ønsker vi at enda 

flere gjør det, i hvert fall de elevene som har trygg skolevei. Vi har et fint område for sykkelparkering, 

hvor det er mulig å låse fast sykkelen.  

I forbindelse med smittevern, oppfordrer Ruter til at man unngår å bruke buss så langt det er 

mulig. 

 

Husk sykkelhjelm! 

Elevene har blitt mye flinkere til å bruke sykkelhjem de siste årene, 

men fortsatt er det noen som legger hjelmen på hylla når de begynner 

på ungdomsskolen. Det er påbudt med hjelm i skolens regi.  

Vi er så heldige at vi har fått en stor, fin skatepark på ungdomsskolen. 

Den kan elevene bruke i pausene, men det er selvsagt påbudt med 

hjelm. 

 
Skoleuka 
Skoleuka er som i fjor, og alle dager begynner kl. 08.30. Mandag, tirsdag og torsdag slutter elevene    

kl. 14.45, onsdag kl. 11.45 og fredag kl. 13.55. Det betyr at uka blir 15 min for lang, noe som utgjør to 

skoledager i løpet av året. Denne tiden vil elevene få avspasere i løpet av skoleåret. Mandag, tirsdag, 

torsdag og fredag er det 35 minutter midttime. 

Onsdager kl.12.00 - 13.00 er det en time som kalles “Frivillig tid”. Der kan elevene få sitte og jobbe 

med skolearbeid, og det er assistenter til stede som kan veilede og hjelpe. Tiden elevene bruker på 

frivillig, kan de avspasere etter avtale med kontaktlærer. Siden det ikke innvilges permisjoner for 

ferie og fritid, er dette en fin måte å løse det på, hvis man av forskjellige grunner skulle ha behov for 

en ekstra fridag. Vi understreker at frivillig tid skal brukes til skolearbeid, og ikke noe annet. 

 
Helsesykepleier 
Hanne Smerud Navestad er vår helsesykepleier. Hun er til stede mandager, halve tirsdager, onsdager 
og halve torsdager, og treffes på kontortelefon 66 10 61 87, mobil 97092479 og epost 
hanne.smerud.navestad@gjerdrum.kommune.no. 
 

Skolemat 
Inntil videre er kantina stengt på grunn av smittevernhensyn. Derfor er det viktig at elevene har med 

seg matpakke og drikke hver dag.Elever trenger påfyll av næring for å kunne arbeide, lære og yte. Er 

ungdommen din sulten, kan det være vanskeligere å konsentrere seg. Man bør spise omtrent hver 

http://www.ruter.no/
mailto:hanne.smerud.navestad@gjerdrum.kommune.no
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tredje til fjerde time for jevnlig å tilføre kroppen energi og næring. Kroppen er som en motor, den 

skal ha både drivstoff og tilsyn for å holde det gående. Foreldre kan bidra til at ungdommene spiser 

nok og riktig ved å passe på at de spiser frokost, og at matpakken/skolematen inneholder nok sunn 

mat og drikke. 

 

Matpakkens innhold                                                                                                  

 

Helsedirektoratet anbefaler at man har et variert kosthold med: 

 Mye grønnsaker 

 Frukt og bær 

 Grove kornprodukter 

 Magre meieriprodukter og fisk 

 Begrensende mengder av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt, sukker og mettet fett 

 

Utleie 

Skolen har mulighet for å leie ut deler av skolebygget til lag og foreninger. Utleieområdene er 

Campus (kantina), Colosseum (det store auditoriet), Musica (musikkrommet) og Culina 

(skolekjøkkenet). Andre undervisningsrom leies ikke ut. Les mer på kommunens nettsider, og ta 

kontakt Hilde Pedersen (sekretær), dersom det er aktuelt. 

(Gjerdrum kommune har besluttet at vi ikke skal leie ut lokalene våre ifbm. Covid-19 og smittefare så 

lenge skolene er i gult nivå. Det vil si at ingen eksterne får lov til å benytte lokalene på Gjerdrum 

ungdomsskole på nåværende tidspunkt. De kan benyttes igjen når skolen evt. kommer i grønt nivå.) 

 

8. trinn  
Velkommen til ungdomsskolen 

For oss som jobber her, er det alltid spennende å møte nye 8.trinnelever som skal ta fatt på sitt 

første år på ungdomsskolen. For elevene er det en stor overgang å gå fra å være eldst på barneskolen 

til å bli yngst på ungdomsskolen. Ikke bare skal de få karakterer og vil møte et større press, men de 

må også forholde seg til ny skole, nye lærere og mange nye medelever. 

https://www.gjerdrum.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/kultur-og-fritid/leie-av-lokaler/
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Foreldrene er like viktig på ungdomsskolen som på barneskolen. Selv om barna blir større og mer 

selvstendige, må foreldrene ikke gi slipp på oppfølging av skolegangen. Ungdomsskoleelever trenger 

fortsatt støtte, hjelp og oppmuntring hjemmefra, så det er viktig at foreldrene er nysgjerrige på det 

ungdommene lærer på skolen. 

Vi som jobber på Gjerdrum ungdomsskole, gleder oss til å bli kjent med de nye elevene våre. 

Med dette ønsker vi elever og foreldre velkommen til skolen! 

Hilsen avdelingsleder Heidi og de andre ansatte på 8.trinn. 

Oppstart 

Vi vil jobbe med å skape et positivt miljø i klassene og på trinnet. Det er også veldig viktig å lage gode 

rutiner i skolehverdagen, og hjelpe elevene til å få gode arbeidsvaner, slik at de kan få et best mulig 

læringsutbytte. Dette er viktig for å skape varig lærelyst. 

De første ukene skal vi ha forskjellige “bli kjent”- aktiviteter. For å bygge gode relasjoner og for å 

høre hvilke forventninger og mål elevene har til ungdomsskolen, starter kontaktlærer med 

elevsamtaler allerede fra uke 35. I tillegg skal alle klassene på en tur i skogen.  

Elevene på 8.trinn skal i tidsrommet 31.august - 25.september gjennomføre nasjonal prøve i lesing, 

regning og engelsk.  

For å kunne følge med på hva som skjer i tiden framover, er det viktig at dere går inn i Teams. Der vil 

dere finne en læringsplan med oversikt over hvilke temaer det skal jobbes med i det enkelte fag. 

“Klikker” dere på temaene vil dere komme inn på lærerplanen for det enkelte fag og hvilke mål som 

gjelder for de ulike temaene. 

Ansatte på 8. trinn 
Fag 8.1 8.2 8.3 8.4 

Kontaktlærer Paul Vanja Ken Robert Stephen 

KRLE Paul Vanja Paul Vanja 

Norsk Paul Vanja Paul Vanja 

Engelsk Vigdis Stephen Vigdis Stephen 

Matematikk Ken Robert Helga Ken Robert Helga 

Samfunnsfag Mads Vanja Mads Vanja 

Naturfag Ken Robert Helga Ken Robert Helga 

Kroppsøving Paul Stephen Paul Stephen 

UDV Paul Vanja Ken Robert Stephen 

Tysk Anne/Marit 

Fransk Anni 

Engelsk 
fordypning 

Viktoria 

Arbeidslivsfag Helene 

Valgfag Lise, Viggo, Paul, Anders, Ken Robert 

Musikk Silje (Gudmund), Kim, Marit 

Mat og helse Anne, Inger 

KH Lise 
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9. trinn 
Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår på 9.trinn! Vi er godt i gang med 
arbeid og implementering av ny læreplan. Elevene våre skal utvikle kompetanse knyttet til de 
tverrfaglige temaene; folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig 
utvikling. Vi skal jobbe med ulike problemstillinger knyttet opp til temaene. Elevene skal også få 
innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor temaene. Elevene skal i mye større grad være aktive i sin 
læringsprosess og undervisningen skal i større grad være praktisk og variert.  

Vi fortsetter å ha fokus på de sosiale reglene. Dette arbeidet er spesielt viktig fordi det er med på å 
sikre et trygt og godt skolemiljø for alle på skolen. Og reglene kan knyttes direkte opp mot 
intensjonen med overordnet del i ny læreplan. Alle reglene gjelder til enhver tid, men vi jobber ekstra 
med en regel over en to ukers periode. Den første er “Jeg viser respekt for alle.” Vi snakker mye med 
elevene om hva det betyr og hvordan man kan vise respekt i hverdagen.  

I løpet av september skal elevene på 9.trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. 
Nasjonale prøver tester elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Grunnleggende 
ferdigheter er en del av kompetansen i alle fag. Dette betyr at det ikke bare er norsklæreren som er 
ansvarlig for lesing. Det er heller ikke bare mattelæreren som er ansvarlig for regning. Vi leser og 
regner i alle fag, og vi anser det som er kollektivt ansvar å sikre at elevene tilegner seg denne 
kompetansen i alle fag.  

Lærerne og alle de andre ansatte ved skolen er glade for at skolen er i gang og at elevene er tilbake! 
Oppstarten har vært veldig positiv og vi ser virkelig frem til et nytt skoleår. 

 Hilsen Tonje og de andre lærerne på 9.trinn. 

Ansatte på 9. trinn 
Fag 9.1 9.2 9.3 9.4 

Kontaktlærer Lasse Anders Anne Linda 

KRLE Bente Anders Bente Anders 

Norsk Lasse Wenche Wenche Lasse 

Engelsk Vigdis Marit Marit Vigdis 

Matematikk Kim Linda Kim Linda 

Samfunnsfag Bente Mads Bente Mads 

Naturfag Anne Linda Anne Linda 

Kroppsøving Lasse Anders Anders Lasse 

UDV Lasse Anders Anne     Linda  

Tysk Anne/Wenche 

Fransk Anni 

Engelsk 
fordypning 

Vigdis 

Arbeidslivsfag Helene 

Valgfag Anders, Lasse, Marit, Stephen, Anders Ø, Lise, 
Mads 

KH Lise, Helene 



 
 

[Skriv her] 
 

10. Trinn 
Velkommen til 10.trinn 

Da er vi i gang med elevenes siste år i 

grunnskolen. Det er mye som skal skje i år, 

enda mer enn det har vært de foregående 

skoleårene. Elevene skal fortsette å tilegne seg 

kunnskap som skal danne grunnlag for 

utdanning og arbeid resten av livet, og de skal 

avslutte grunnskolen. Innen 1. mars skal alle 

ha søkt videregående skole, og deretter venter 

skriftlig og muntlig eksamen i mai og juni. Her 

er det mye å være spent på, og minst like mye 

å glede seg til. 

Vi håper alle, både elever og foresatte, bretter 

opp ermene for et viktig siste grunnskoleår, så 

skal vi ansatte gjøre alt vi kan for å legge til 

rette, veilede og motivere for læring og moro. 

Men la det ikke være noen tvil, det er den 

enkelte elev som må gjøre arbeidet.                   

 

Vær påkoplet fra start 

Det er mye som skjer på 10. trinn, og det er et 

krevende skoleår for alle parter, der vi jobber 

oss fram til standpunktkarakterer, eksamen og 

vitnemål, og det er både viktig og nødvendig å 

være "påkoblet" helt fra skolestart.  

Når elevene søker videregående, er det 

standpunktkarakterene som settes til våren, 

samt skriftlig og muntlig eksamen, som teller. 

Likevel er det all grunn til å ta skoleåret 

alvorlig helt fra begynnelsen, for å få den 

skoleplassen en ønsker seg i videregående. 

Elever som skal søke private skoler, som f.eks. 

Akademiet eller NTG, søker med karakterene 

de får etter første halvår. 

Det som teller ved inntaket, er karakterer, 

karakterer, karakterer. Det som teller ellers i 

livet, er heldigvis mye mer enn karakterer, så 

det er viktig å ha tid til fritidsaktivteter og 

avslapping, i tillegg til skolearbeidet. For noen 

ungdommer er denne balansen vanskelig å 

finne, og da er det viktig at vi voksne hjelper til 

med det. 

Hva skjer fremover? 

For at elever og foresatte skal holde seg 

oppdatert, er det viktig å bruke 

Digirom/Teams. Der ligger det en kombinert 

års- og læringsplan som legges ut tre ganger i 

året. Her kan elevene se hva de skal jobbe 

med i de ulike fagene i lang tid fremover, 

samtidig som hjemmearbeid, innleveringer og 

annet vurderingsarbeid vil skrives på 

fortløpende, ettersom det passer med det 

skolearbeidet som er gjort på skolen. Du 

finner planen som en egen fane øverst i 

Teamet Gje-GUS 10.trinn 2020/2021. Vi går 

rett på fagene, for på 10.trinn er det ingen tid 

å miste. 

Det er dessverre en del aktiviteter som vi 

vanligvis gjør på 10.trinn, som vi dessverre 

ikke kan gjennomføre grunnet situasjonen 

med korona, og såkalt gult nivå på 

smitteverntiltak i skolen. Elevene på 10.trinn 

gikk glipp av utprøving på videregående skole i 

våres, og dessverre vil det ikke gjennomføres 

utprøving med praksisdager på videregående 

skole i høst heller. 
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Valg av yrke og utdanning 

 Hva er jeg interessert i? 

 Hva har jeg lyst til? 

 Hvor mye og hva slags utdanning ønsker jeg å ta? 

 Hvilken sektor ser jeg for meg at jeg skal jobbe i? 

Dette er sentrale, men akk så vanskelige, spørsmål for en 15-åring. Helt siden 8. trinn har elevene 

jobbet med faget utdanningsvalg, for å forberede seg på valget de skal ta. Nå nærmer det seg med 

stormskritt, og om bare seks måneder, er det tatt. 

Rådgiver Beate vil ha individuelle veiledningssamtaler med hver enkelt i løpet av høsten. 

Undersøkelser viser at foresatte er svært viktige for det valget elevene skal ta. Vi oppfordrer derfor 

alle til å la samtalen gå hjemme. Ta gjerne kontakt med rådgiver dersom dere har spørsmål.

Eksamen 

Følg med på kommunens nettsider, for å holde deg oppdatert om datoer. For skriftlig eksamen, er 
det lagt ut, mens muntlig kommer i løpet av høsten. Les mer hos Utdanningsdirektoratet. 

 

Ansatte på 10.trinn 

Kontaktlærerne er Anni og Aida i 10.1, Anders i 10.2, Ingelin i 10.3 og Viggo i 10.4. Ingelin vikarierer 
til Silje kommer tilbake i midten av oktober. I tabellen nedenfor ser dere hvem som underviser i de 
forskjellige fagene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil prate med oss om noe. Kontaktinformasjon 
til den enkelte lærer finner du under “Ansatte” på kommunens hjemmesider. 
 

 

Fag 1 2 3 4 

K-lærer 

Anni og Aida Anders  Ingelin (Silje fra og 

med midten av 

oktober) 

Viggo 

UDV Anni og Aida Anders Ingelin (Silje) Viggo 

NO Aida Seline Aida Seline 

EN Anni Steve (ny lærer i 

oktober) 

Anni Steve (ny lærer i 

oktober) 

MA Ingelin (Silje) Anders Ingelin (Silje) Anders 

KRLE 

Aida Viggo Aida Viggo 

SF Anni Viggo Anni Viggo 

NF Ingelin Anders Ingelin Anders 

KH Helene Helene Helene Helene 
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MU Kim Kim Gudmund (Silje) Gudmund (Silje) 

MH Inger Inger Inger Inger 

KØ Anders A Viggo Anders A Viggo 

TY Anne og Marit 

FR Anni 

ENF Viktoria 

ALF Helene 

Valgfag Sal og scene - Marit, Design og Redesign - Lise, Fysisk aktivitet og helse - Anders, 

Linda og Steve (ny lærer fra oktober), Natur, Miljø og Friluftsliv -Viggo, Anni og Mads, 

Programmering-Anders 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


