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Vi – teamet rundt ditt barn

• Janne Gärtner, rådgiver for alle på musikk, dans, drama
• Harald Hansen, miljøarbeider i 1MUA. Beathe Olsen, miljøarbeider i 

1DAN/DRA
• I tillegg er Ann Kirsti Gamst miljøterapeut på linjene våre

• Jeanette Selnes Flosand, pedagogisk avdelingsleder
• Tonje Holm, rektor

• Kontakt-lærere: Ole Morten Lekang og Johannes Olesen i 1MUA, Miriam 
Riise Bait i 1DAN, og Per Kolbjørn Sandøy i 1DRA

• Faglærere
• Og ellers alle voksne og medelever på skolen



Fokus

Godt læringsmiljø gjennom trygghet
Gode læringsprosesser
Eleven skal "eie" sin egen læring
Fokus på læring, ikke karakterer

Hvordan lærer jeg best – metoder og læringsstrategier

Karakterfri (ingen tallkarakterer) i 1.termin - minske press og stress, og 
ha fokus på hvordan alle skal lære best. Veiledning og gode 
tilbakemeldinger/fremovermeldinger



Om skolen og klassemiljø

• Makkergrupper – trygghet
•Faste plasser og samarbeidspartner fra første dag
•Rullering til nye faste plasser og partnere etter 3 uker

• Selve skolebygningen er en tradisjonell skole, i tillegg leier vi 
undervisningslokaler på Kulturskolen (dansesaler)

• Elevkantine/bibliotek, fast klasserom, oppholdsrom i MD-bygg

* Øvingslokaler/blachboks og dansesal kan brukes på kveldstid – MDD-
elevene har egne nøkkelkort

• Matematikkgrupper – deling i praktisk og teoretisk først etter noen 
uker



Annerledes skolehverdag?

• Mye samarbeid – ensemblearbeid
• I klassen og på tvers av klasser

• Nye utfordringer – behov for tilstedeværelse - avhengig av 
hverandre – godt sosialt miljø

• Det blir timeplanlagt undervisning på ettermiddagstid, 
instrumentaltimer

• Prosjekter – kan bli øvinger og forestillinger på ettermiddag, kveld 
og helg. Dette blir varslet i god tid.



Skolenærvær

• Fraværsoppfølging

• Visma in School (VIS) har oversikt over timeplan og fraværsføring- linke HER

• Laste ned app; både Visma in School og Itslearning (blir gjennomgått i 
innskolinga)

• Om 10% regelen

• Varsel blir sendt ang høyt udokumentert fravær og/eller manglende 
vurderingsgrunnlag

• https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-
opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkongsbakken.vgs.no%2F_f%2Fp19%2Fi0a82161e-1f04-485f-ae12-bd99f8c93f5e%2Fforeldrevisning-vis.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/


Om elevtjenesten

• MDD har tre miljøterapeuter + en rådgiver som er tilgjengelig for alle 
elver

• Tilgjengelighet hele skoledagen

• Trygge oppstarten, og være tilstede gjennom hele året

• Hjelpe til med fraværsoppfølging

• Vi har også helsesykepleier ca 3 dager pr uke

• Stort fokus på trygghet, og veldig bevisst på vårt ansvar i forhold til 
opplæringsloven § 9a – noe som sier at vi har nulltoleranse for 
krenkelser



Plan de første ukene

• Mål: Trygghet

• Streik...
• Oppmøte mandag kl 10

• Tirsdag kl 9

• Onsdag – fortsatt litt usikker

• Timeplanen skal være oppdatert, og timer med Streik i "rom-feltet" 
betyr at undervisningen utgår. Da har elevene "fri"



Vi gleder oss til oppstart:-)


