
FORELDREMØTER 
MIDTSTUEN SKOLE

HØST 2021

8. – 10.  TRINN

AGENDA

Våre verdier 
Rådgiver og sosiallærer 
MOT 
Læring og læringsressurser 
Vurdering og karakterer 
Informasjon og kommunikasjon
Smittevern 
FAU og DS  



Trygge

Åpne

Rause

Nyskapende

På Midtstuen skole er vi varme og forutsigbare i 

våre handlinger og lojale til beslutninger

På Midtstuen skole deler vi praksis, hjelper 

hverandre og ser muligheter

På Midtstuen skole respekterer vi hverandre, lytter til 

innspill og samarbeider om de gode løsningene

På Midtstuen skole er vi fremtidsrettede, relevante, 

undrende og kreative



IT SYSTEMER
Skolens hjemmeside 

Portalen

It's Learning 

OneNote 

Teams 

IST 

Unibøker 

Nettbaserte læringsressurser 

1. Slik logger du deg på 

Pålogging til Skoleplattform Oslo gjøres via skolens nettside. Gå på 
http://midtstuen.osloskolen.no og klikk på "Logg inn" øverst til 
høyre. Velg "foresatte".

http://midtstuen.osloskolen.no/


RÅDGIVER OG 
SOSIALLÆRER

Rådgiver:
9. trinn (vår) og 10. trinn (høst) Kurs i 
utdanningsprogram

Mye som skjer i forbindelse med VGS spesielt på 
10. trinn. Her kommer jeg inn og forteller i hver 
enkelt klasse.

Søknad til VGS for 10 trinn

Søknadsfrist 1 mars hvert år

Finn det sosiale årshjulet på 

hjemmesiden vår.

Litt av det elevene får være med på dette 
semesteret er:

- skolevalg

- klassekonkurranser

- markeringer av merkedager

-Hei kampanje

- holdningskampanje

- morgenhilsen

- friminutts aktiviteter



Rådgiver og 
sosiallærer

Oppfordring:

- Fortsett å inviter alle 
jentene/guttene i klassen i bursdag

-Finn på klasseaktiviteter utenom 
skoletid:

Eksempel: felles Hallo Ween, Pizza og 
Bowling, tur i skogen, kino, osv.



§9A
SKOLENS HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT, 

GODT OG INKLUDERENDE ELEVMILJØ

Skolens handlingsplan for et trygt, godt og 
inkluderende miljø

Det er her fastsatt at alle som er ansatt ved
skolen har en handlingsplikt som består av:

•plikt til å gjøre undersøkelser

•plikt til å varsle rektor

•plikt til å gripe inn

Eleven/foreldrene har rett til å 
be skolen om tiltak som gjelder
det psykososiale miljøet.

Klage: Både eleven selv
og foresatte kan klage
til Statsforvalteren

Barneombudet har en mal du 
kan bruke: Barneombudets 
skjema

Du kan også ta kontakt med 
Oslos mobbeombud:
Oslos mobbeombud

https://midtstuen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/
https://www.barneombudet.no/for-barn-og-unge/dine-rettigheter/skole
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/mobbeombudet/


Helsesykepleier 
Skolehelsetjenesten: 80%

Bydelen som har ansvar for –og ansetter helsesykepleiere. 
Leder i Bydel Vestre Aker er Elin Kate Målsnes.

Elin-kate.malsnes@bva.oslo.kommune.no

Helsesykepleier på Midtstuen skole:

Marianne Westby Thorstad

Tilstede: mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 08.30-14.30.

En av dagene blir halv dag. Tidene vil variere.

Telefon: 45725230

E-post: marianne.westby.thorstad@bva.oslo.kommune.no

Informasjon om skolehelsetjenesten

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-
omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-
vaksine/helsesykepleier-pa-skolen/

• Helsestasjon for ungdom – HFU

• Åpen hver onsdag kl. 16-19.

• Ingen timebestilling. Drop in.

• Adresse: Sørkedalsveien 150 bak 
Gardeleiren.

• Telefon: 48048523

• Mail: hfu@bva.oslo.kommune.no

mailto:Elin-kate.malsnes@bva.oslo.kommune.no
mailto:marianne.westby.thorstad@bva.oslo.kommune.no
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsesykepleier-pa-skolen/
mailto:hfu@bva.oslo.kommune.no


Samarbeidspartnere 
for et trygt og god 

elevmiljø

Bydelen:

SALTO

= rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge

Utekontakt:

Lars Borge tirsdager på Midtstuen

Politiets forebyggende avdeling

Informasjonsfilm til foreldre i Vestre Aker

https://www.youtube.com/watch?v=jsCoLFLD-JI

Skolens miljøteam:

Thomas Hågensen

Katrine Zanetti

Marianne Tjøstheim

Alexander Schuessler

ANDRE TILBUD MIDTSTUEN:
Sterk og klar foreldretreff
MOT foredrag
Temamøter i samarbeid med FAU

https://www.youtube.com/watch?v=jsCoLFLD-JI


MOT

MOT jobber for å utvikle robuste 
ungdommer og klassekulturer der alle er 

inkludert. Det tror vi er nøkkelen til å 
skape et varmere og tryggere samfunn.

MOT forebygger og beskytter mot de mest 
negative utslagene i ungdomstiden. 7 av 
10 ungdommer som har MOT på skolen 
sier at MOT hjelper de med å være seg 

selv, og at

MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er 
utenfor. Skoler som følger MOT-

programmene opplever mindre mobbing, 
færre ungdommer uten en eneste venn, 

færre psykiske vansker og mindre 
rusmisbruk.

MOT

MOT-programmet Robust ungdom 12-16 brukes i ungdomsskoler.
Mål: Styrke den enkeltes ungdoms robusthet og klassemiljø og skolekultur 
der alle blir inkludert. øktene er knyttet til Overordnet del i LK20

8. klasse: 
1. Vis MOT
2. Forventninger
3. Fokus
4. Dialog
5. Egenstyrke
6. Verdifull

9. klasse
7. Valg
8. Drømmer
9. Forbilder

10. klasse
10. Trygghet
11. Verdibevissthet
12. Fremtid

https://www.mot.no/


IT'S Learning
Midtstuen skole bruker kalender = timeplan med lekser,  til innleveringer 
for elevene og vurderinger fra lærer

TEAMS
Brukes til kommunikasjon med elever og til møter/samtaler

OneNote
Brukes som elevenes notatbok, til å gjøre lekser og andre oppgaver. 
Her finner elevene læringsressurser lagt ut av lærer og løpende
tilbakemeldinger fra lærer

Unibok
Lærebøker på nett = fysisk bok som leses på nett. Fysiske klassesett i 
naturfag og engelsk som kun brukes på skolen. Norskfaget har flere 
skjønnlitterære bøker  som klassesett. Ellers kun nettbaserte bøker

FLEKSIBELT
RELEVANT
TILGJENGELIG
VARIERTAndre nettressurser

Campus i matematikk, TV2 skole, Kunnskap, Skrible, Kikora, mm.
Vi bruker Skolen Cappelen Damm med verktøy for de aller fleste fag,
Innhold og serier som inspirerer og åpner for utforskning
og dybdelæring. 



VURDERING OG 
KARAKTERER

Underveisvurdering 

Halvårsvurdering 

Standpunktkarakter 

Vurdering som en integrert del av 
undervisningen 

Kompetansebegrepet

I de nye læreplanene er definisjonen av 
kompetanse å kunne tilegne seg og 
anvende kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse innebærer 
forståelse og evne til refleksjon og kritisk 
tenkning.



All vurdering som skjer før avslutningen av opplæringen, er 
underveisvurdering. Underveisvurdering i fag skal være en 
integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme 
læring, tilpasse opplæringen og øke kompetansen i fag. 
Underveisvurderingen kan være både muntlig og skriftlig.
Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn 
og fram til standpunktvurdering på ungdomstrinnet.

I underveisvurderingen i fag skal elever, 
lærlinger, lærekandidater og 
praksisbrevkandidater

a. delta i vurderingen av eget arbeid og 
reflektere over egen læring og faglige 
utvikling

b. forstå hva de skal lære og hva som blir 
forventet av dem

c. få vite hva de mestrer

d. få råd om hvordan de kan arbeide 
videre for å øke kompetansen sin.

UNDERVEISVURDERING

Elevene vil møte mange ulike metoder i underveisvurderingen:
Tilbakemeldinger og observasjoner i timene 
Egenvurdering 
Refleksjonsdokument 
Parvurdering 
Hverandrevurdering
Elektronisk vurdering (test)
OneNote skriftlig fra lærer 
Samtaler og dialog med lærer 
Skriftlig tilbakemeldinger



Halvårsvurdering 

Alle elever har rett til å få halvårsvurdering. Den skal inneholde 
informasjon om elevenes kompetanse i faget og gi dem 
veiledning om hvordan de kan utvikle kompetansen videre.

Halvårsvurdering skal alltid gis uten karakter, men fra 8. trinn 
skal halvårsvurderingen i fag suppleres med karakterer. 
Karakterer skal gis skriftlig. Informasjon om elevens kompetanse 
i faget ut fra hva som er forventet på tidspunktet, skal være 
grunnlaget for den karakteren som blir satt.

Halvårsvurderinger gis muntlig til 
eleven i karaktersamtaler på skolen

Halvårsvurderinger gis skriftlig i IST 
som tallkarakterer 

For at skolen skal kunne oppfylle formålet med opplæringen, 
har eleven ansvar for å delta i opplæringen. På den måten får 
læreren mulighet til å veilede og tilrettelegge for videre læring, 
og samtidig få oversikt over hvilken kompetanse eleven har, også 
når opplæringen nærmer seg slutten.



Standpunktvurdering Utdrag fra forskriften

§ 3-15. Standpunktkarakterar i fag

Ein standpunktkarakter skal vere uttrykk 
for den samla kompetansen eleven har i 

faget ved avslutninga av opplæringa.

Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt 
på i fastsetjinga av hennar eller hans 

standpunktkarakter. Eleven skal ha fått høve til å 
vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar. 

Kompetanse som eleven har vist i løpet av 
opplæringa, er ein del av vurderinga når 

standpunktkarakteren skal fastsetjast.

§ 3-3.Vurdering i fag
Grunnlaget for vurdering i fag er 

kompetansemåla i læreplanen i faget. 
Kompetansemåla skal forståast i lys av teksten 

om faget i læreplanen.

Føresetnader, fråvær, orden eller åtferd skal 
ikkje inn i vurderinga i fag. Innsats er berre ein 

del av grunnlaget for vurdering dersom det 
følgjer av læreplanen i faget.

Læreren skal  legge til rette for at eleven får vist kompetansen sin på 
varierte måter. I de nye læreplanene inkluderer dette også forståelse, 
refleksjon og kritisk tenking i ulike sammenhenger. Dette er omtalt i den 
fagspesifikke teksten om standpunktvurdering i de nye læreplanene. 
Informasjon om elevens kompetanse kan være basert på for eksempel
- observasjoner
- samtaler og dialog
- diskusjoner
- fremføringer
- ulike typer muntlige og skriftlige elevarbeider
- læringslogger

En standpunktkarakter fastsatt på én prøve vil normalt ikke være 
tilstrekkelig for å vurdere elevens samlede kompetanse. Det er heller ingen 
fag hvor eleven kun skal vise kompetansen sin kun skriftlig, muntlig eller 
praktisk.



EKSAMEN Både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer skal gi 
informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 
opplæringen i faget. De to karakterene er ulike uttrykk for 
sluttkompetanse, der rammene for karakterene er ulike. 
Dermed er karakterene heller ikke direkte sammenlignbare.

Standpunktkarakteren

Standpunktkarakteren er et uttrykk for elevens samlede 
kompetanse

Eleven skal ha mulighet til å vise kompetanse på flere og 
varierte måter for at læreren skal få tilstrekkelig kunnskap om 
elevens samlede kompetanse. Standpunktkarakteren er derfor 
basert på et bredere vurderingsgrunnlag over lengre tid, enn 
det som er tilfelle for eksamenskarakteren.

Eksamenskarakteren

Eksamenskarakteren er et uttrykk for den kompetansen eleven 
viser på eksamen. Hvor stor del av læreplanen som blir prøvet 
til eksamen vil kunne variere blant annet ut fra eksamensform, 
tidsramme og hvordan kompetansemålene er formulert i 
læreplanen.

12.mai Trekkfag 09.00

18.mai Forberedelsesdag i 
engelsk

19. mai Eksamen i engelsk og 
forberedelse i norsk 

20. mai Eksamen i norsk hovedmål

23. mai Eksamen i norsk sidemål 
og forberedelse i matematikk 

24.mai Eksamen matematikk



SMITTEVERN HØST 2021
Som tidligere er det viktigste smittevernshensynet vi tar, god hygiene og avstand, 
samt at man holder seg hjemme hvis man har symptomer eller føler seg syk.

Nytt denne høsten er at elever i ungdomsskolen, nå kan teste seg ut av 
smittekarantene. Ved smitte i en klasse, vil Smittesporingsteamet kontakte dere. Alle 
nærkontakter til smittet elev, må holde seg hjemme til negativ test foreligger. Etter 
det kan de gå på skole som vanlig. Nærkontakter må teste seg dag 1, 3 og 5 etter at de 
var eksponert for smitte.

Hvis ditt barn får symptomer på koronavirus, bør dere ta en test. Testen er gratis. Du 
kan bestille time til deg selv og dine barn under 18 år, eller oppsøke Drop- In. Barnet 
må holdes hjemme frem til testsvaret foreligger.

Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte 
elev. Dersom elev tester positivt vil det bare være eleven selv og eventuelt 
foreldre/foresatte som får beskjed om dette.

NB! Det vil etter hvert komme et testteam til skolene hvor det er registrert smitte. De 
vil hjelpe til med å teste elevene som regnes som nærkontakter. Minner da om at det 
er frivillig for elevene å ta en slik hurtigtest på skolen, men at de som da ikke vil teste 
seg på skolen, må i karantene eller ta en test på en teststasjon.



E-post

Skolemelding 

Telefon 23 22 07 20 til sentralbordet 

Teams 

Informasjonshefte:

Hjemmeside:

Trinnbrev månedlig 

Foreldremøter høst og vår 

"Sterk og klar" foreldretreff

Informasjon og kommunikasjon 

8.Trinn Bli kjent samtaler Oktober  Kontaktlærere 

Hurtigsamtaler Mars Alle lærere trinn

Utviklingssamtaler Februar  Kontaktlærere

9. Trinn Utviklingssamtaler September Kontaktlærere 

Hurtigsamtaler Mars Alle lærer trinn

Utviklingssamtaler Februar Kontaktlærere 

10.Trinn Utviklingssamtaler September Kontaktlærere 

Hurtigsamtaler November Alle lærere trinn 

Utviklingssamtaler Februar Kontaktlærere 



FAU OG DS MIDTSTUEN SKOLE 
FAU er et foreldreorgan. Det er foreldrene ved skolen som er medlemmer av foreldrerådet og som velger FAU som 

sine talspersoner og bindeledd mellom skolen og foreldrene. Midtstuen skole har engasjerte foreldre og et FAU 

som arbeider for elevene våre. FAU bidrar til å støtte skolens arbeid med gjennom innspill og kommunikasjon, 

særlig med klassekontakt og kontaktlærer. Representanter velges på første foreldremøte hver høst. Bli med!

DS settes sammen av to foreldre (FAU), to ansatte, to elever (elevrådet), tre eksterne politikere. Skolens rektor er 
sekretær. Det bør være 4 møter i året. Oppgaver:

Driftsstyret har ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.

Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen.

Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens budsjett, samt strategisk plan, årsplan og handlingsplaner.

Driftsstyret skal behandle skolens årsregnskap og er ansvarlig for skolens årsmelding, inkludert skolens resultater 
knyttet til elevenes faglige og sosiale utvikling.




