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Informasjon til alle 
 

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR 
Endelig er skoleåret i gang på GUS, og det var veldig hyggelig å ta imot alle ungdommene her på 

tirsdag. De første dagene gått svært bra, og det er fint å se at våre nye 8.klassinger finner seg godt til 

rette. Vi har også mange nye lærere på skolen denne høsten, og vi ønsker alle sammen hjertelig 

velkommen på laget. Nye lærere i høst er Katrine Kyte, Trine Nornes, Arlanda Moreno, Marte Older, 

Denis Vojvodic, Helene Szikszay, Erik Westbye og Patrick Fronteri. I informasjonen fra trinnene 

senere her i Bindeleddet, ser dere oversikt over hvem som er kontaktlærere og faglærere for hvilke 

klasser.  

Demokrati og medborgerskap 

I ny overordnet del av læreplanen er et av tre tverrfaglige temaer “Demokrati og medborgerskap”. 

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om 

demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske 

prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale 

menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at 

demokratiet har ulike former og uttrykk. (Udir)  

 

På GUS har vi dette temaet som overordnet tema for hele skolen frem til desember. Det betyr at 

elevene vil jobbe med temaet på ulike måter i fagene de har på skolen. Nå i høst vil stortingsvalget 

være et naturlig, og viktig, tema å jobbe med. I tillegg er det i oppstarten av nytt skoleår viktig å 

snakke om hvordan vi skal ha det sammen på skolen, og hvilken deltakelse som kreves av alle i 

skolesamfunnet vårt for å skape et fellesskap for alle. Vi jobber blant med ordensreglement og 

sosiale regler, og vi etablerer elevrådet vårt.  

Vi gleder oss til å samarbeide med dere alle, både elever og foresatte. 

Lykke til med nytt skoleår! 

Hilsen Stine, rektor. 
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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).  

Ps: Ordensreglement og datakontrakt signeres elektronisk ved samtykke i Visma. 

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.  

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 har en 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.  Dersom en elev 

mister busskortet, kan det bestilles et nytt. 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. 

 

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


 
 

Bindeleddet nummer 1 2020/2021 
 

4 

 

Informasjon til alle elever som benytter skoleskyss: 

Ruter har nå åpnet fordøren på alle busser, og det er denne som skal benyttes ved påstigning. 

Elevene må lese av billetten sin på kortleser ved fører, for så å trekke bakover i bussen og finne seg 

en sitteplass. 

Første seterad holdes for tiden stengt, men bortsett fra disse skal alle seter benyttes. Dersom det 

mot formodning skulle være fullt på bussen og elevene må stå, skal de stå spredt og sørge for å holde 

avstand til andre reisende. 

Elevene må til enhver tid sørge for å følge gjeldende råd og retningslinjer ved reise på 

kollektivtransporten. Per 11.08.2021 inkluderer dette blant annet: 

- Elevene må vise hensyn og holde en meters avstand mens de venter på bussen, samt ved av- og 

påstigning. 

- Dersom eleven er syk eller har vært i nærkontakt med noen som er smittet av Covid-19 skal de ikke 

reise kollektivt 

Busstider 

Til skolen 

Fra Bråtasletta (via Kløfta) kl 7.36 

Fra Tori kl 07.51, fra Sandum kl 07.54, fra Olstaddalen kl 07.59 

Fra Vestby kl. 07.57 og 08.12 og Bekkeberget 08.01 og 08.16 

Fra skolen 

Til Bråtasletta: man/tirs/tors/fred kl 14.55, ons kl 12.15  

Til Veståsen: man/tirs/tors/fred kl 14.41 og kl 15.11,  ons kl 12.11  

Til Nordbygda: man/tirs/tors/ kl.14.55, ons kl 11.50, fred. 14.45 

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.  

 

http://www.ruter.no/
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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 en fin skatepark på ungdomsskolen. Den kan elevene 

bruke i pausene, men det er selvsagt påbudt med hjelm. 

 

Skoleuka 
I år har vi gjort endringer på timeplanen vår, og hvordan vi organiserer skoledagen. Vi går over fra 

skoletimer på 45 minutter til 60 minutter, og elevene har da fem skoletimer mandag, tirsdag, torsdag 

og fredag og 3 skoletimer på onsdager. Skoleuka ser da slik ut: 

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 08.30-14.30 

Onsdag: 08.30-11.45 

 

Leksehjelp 

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen etter opplæringsloven § 13-7a: 

Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring og gode 

rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i 

opplæringa. 

På GUS tilbys elevene leksehjelp hver onsdag fra 12.00-13.00. De vil få støtte i læringsarbeidet av 

skolens assistenter. Dersom man ønsker å delta må man møte opp til oppstart klokken 12, og være til 

stede til klokken 13. Dette er for at det ikke blir uro ved at elever kommer og går. Det er viktig at man 

respekterer hverandres behov for arbeidsro i leksehjelpen, slik at alle som er til stede får utbytte av 

tiden og får jobbet med skolearbeidet sitt. (Man får ikke avspasere for tiden man er på leksehjelp, slik 

det var tidligere) 

Leksehjelp starter onsdag i uke 35, 1.september.  

 
 

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-7a
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Helsesykepleier 
Hanne Smerud Navestad er vår helsesykepleier. Hun er på GUS følgende tidspunkt:  

Mandag 09.00-15.30 

Tirsdag 12.00-15.30 

Onsdager 09.00-15.30 

Torsdager 09.00-11.00 

Hun treffes på telefon 970 92479, og epost hanne.smerud.navestad@gjerdrum.kommune.no 

 

 
Miljøteam 
Miljøteamet ved Gjerdrum ungdomsskole er en system-og individrettet modell med vekt på elevenes 

livsmestring, og inkluderende tiltak. Målet med miljøteamet er å bidra til at den enkelte elev har et 

godt og trygt læringsmiljø. Miljøteamet er et tverrfaglig team som er helsefremmende, forebyggende 

og godt synlige på skolen. Miljøteamets oppgave er å sørge for at elevene trives i egen skolehverdag. 

Miljøteamet samarbeider tett med skolens ledelse og ansatte.  

Miljøteamet på GUS består av sosiallærer Tonje Labråten, vernepleier Gudmund Kogstad og 

helsesykepleier Hanne Navestad.  

 

Skolemat 
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 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 
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Kantine 

Skolen har avtale med Mjølkerampa AS i Gjerdrum kommune, som drifter skolekantine hos oss. På 

grunn av smitteverntiltak hadde vi dessverre ikke kantine i hele fjor, men nå er vi klare for å åpne 

denne igjen. Den er ikke oppe og går riktig ennå, men om ikke lenge vil det være salg av forskjellig 

type mat i kantina vår. Den vil være oppe alle dager i storefri bortsett fra onsdager. 

Vi har også fått plassert to M&D-automater fra Tine hos oss. Her har elevene mulighet for å kjøpe 

enkle mellommåltider og sunn drikke. Se eget skriv med nærmere info. 

 

 

 

 

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. 

 

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 barneskole til 

ungdomsskolen. Det å gå fra å være eldst på barneskolen til å være yngst her på ungdomsskolen er 

uvant, i tillegg til alt annet som er nytt og annerledes. Det ser ut til at de takler overgangen bra, og vi 

sørger selvfølgelig for at de får støtte og veiledning til å finne ut av skolehverdagen her på GUS. 

De første ukene jobber vi aktivt for å bygge trygge og gode klasser, og vi jobber med å få på plass 

gode rutiner. Kontaktlærer bi begynne med elevsamtaler tidlig, og det blir viktig for oss å høre hvilke 

tanker og forventninger elevene har til ungdomsskolen. 

Nasjonale prøver skal gjennomføres allerede fra uke 36. Elevene skal gjennomføre nasjonale prøver i 

lesing, regning og engelsk. De nasjonale prøvene kartlegger elevenes ferdigheter i grunnleggende 

ferdigheter, og gir oss viktig informasjon om elevenes ferdigheter, som vi bruker til å tilpasse 

undervisningen fremover. Nærmere informasjon om prøvene kommer. 

https://www.gjerdrum.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/kultur-og-fritid/leie-av-lokaler/
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Oversikt over temaer det jobbes med i fagene, læringsplan og annen informasjon om hva som skjer i 

ukene fremover, ligger på Teams. Elevene får god hjelp på skolen til å bli kjent med hvordan de finner 

frem på Teams. Skulle dette være vanskelig, må dere ikke nøle med å spørre om hjelp. 

Et godt samarbeid mellom skole og hjem er fortsatt like viktig på ungdomsskolen! Selv om de nå har 

blitt ungdommer, trenger de god oppfølging hjemmefra. Det å snakke positivt om skole, og vise 

interesse og engasjement for skolehverdagen, viser seg å ha god effekt på elevenes læring; både 

faglig og sosialt. Ungdommen trenger støtte og oppmuntring, og de trenger at vi snakker sammen og 

har et godt samarbeid. Vi ser frem til å bli kjent med dere alle sammen!  

Det blir foreldremøte TIRSDAG 7.SEPTEMBER. Invitasjon kommer. 

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

 

 

 

Ansatte på trinnet 
Fag 8.1 8.2 8.3 8.4 

Kontaktlærer Viggo  Trine  Silje Helene 

KRLE Viggo Arlanda Arlanda Helene 

Norsk Trine Trine Trine  Aida 

Engelsk Katrine Helene Katrine Helene 

Matematikk Silje Dennis Silje Dennis 

Samfunnsfag Viggo Trine Helene Helene 

Naturfag Anders Ø Dennis Anders Ø Dennis 

Kroppsøving Viggo Anders A Viggo Anders A 

UDV Viggo Trine Silje Helene 

Tysk Anne 

Spansk Arlanda 

Engelsk 
fordypning 

Helene 

Arbeidslivsfag Marthe 

Valgfag Viggo/Anders/Helene/Lise 

Musikk Aleksander/Silje 

Mat og helse Helga/Anne 

KH Marthe 
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9. trinn 
Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår på 9.trinn! Det var veldig fint å kunne 
ta imot elevene på grønt nivå. Dette er noe elevene på 9.trinn aldri har opplevd her på GUS. Nå 
krysser vi fingrene for mer “normale” tider.  

I år skal elevene på 9.trinn ha mat og helse og musikk. Dette er avgangsfag, og det betyr at elevene 
får standpunktkarakter i disse to fagene sommeren 2022. 

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 ansatte på 9.trinn. 

 

Ansatte på trinnet 
Fag 9.1 9.2 9.3 9.4 

Kontaktlærer Paul Vanja Ken Robert Helga 

KRLE Paul Vanja Paul  Vanja 

Norsk Paul Vanja Paul  Vanja 

Engelsk Katrine Ingrid W Katrine Ingrid W 

Matematikk Ken Robert Helga Ken Robert  Helga 

Samfunnsfag Paul Vanja Paul Vanja 

Naturfag Ken Robert Helga Ken Robert  Vanja 

Kroppsøving Viggo Anders A Viggo Anders A 

UDV Paul Vanja Ken Robert  Helga 

Tysk Lasse/Anne  

Fransk Patrik 

Engelsk 
fordypning 

Katrine 

Arbeidslivsfag Marthe 
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Valgfag Viggo/Mads/Vanja/Paul/Anders A/Lise/Ken Robert/Aleksander 

KH Lise 

MH Inger 

MU Aleksander/Marit 

 

 
 

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, 
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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. 

Hva skjer fremover? 

For at elever og foresatte skal holde seg oppdatert, er det viktig å bruke Teams. Der ligger det en 

kombinert års- og læringsplan fordelt på tre perioder. 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. Det er verdt å merke seg at underveisvurdering er en stor og viktig del av 

halvårsvurderingen med karakter etter første halvår, samt standpunktkarakterene som settes til 

våren. Det er altså hva elevene gjør underveis på skolen, hva de viser av kompetanse innenfor de 

ulike fagene, som utgjør en stor del av den endelige karakteren.  

Som nevnt tidligere i denne utgaven av Bindeleddet, er vi heldigvis på grønt nivå nå. Det gjør at vi 

mest sannsynlig klarer å tilby 10.trinns elevene, utprøving på videregående skole. Det vil komme 

nærmere informasjon om det. 

 

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. Søknadsfrist 

for videregående skole, er 1.mars.  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 Lasse og Anders Ø i 10.1, Seline i 10.2, Anne i 10.3 og Linda i 10.4.  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.  
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Fag 10.1 10.2 10.3 10.4 

Kontaktlærer 

Lasse/Anders Ø Seline Anne Linda 

UDV Lasse/Anders Ø Seline Anne Linda 

NO Lasse Seline Seline Lasse 

EN Ingrid W Erik Ingrid W Erik 

MA Anders Ø Linda Anders Ø Linda 

KRLE 

Mads Mads Erik Linda 

SF Mads Mads Ingrid W Erik 

NF Anders Ø Linda Anne Linda 

KØ Lasse Anders A Anders A Lasse 

TY Anne/Lasse 

FR Patrick 

ENF Ingrid W 

ALF Marthe 

Valgfag Viggo/Mads/Vanja/Paul/Anders A/Lise/Ken Robert/Aleksander 

KH Marthe 

MU Aleksander/Silje 

MH Inger/Anne Seline 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


