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1 IMA

9.00
skolestart

11.00 orientering
13.00-13.30 Mac

12.45-13.15
Bøker

10.00 Lunde

1 IMB

9.00
skolestart

11.00 orientering
13.30–14.00 Mac

13.45-14.15
Bøker

10.00 Lunde

1 IMC

9.00
skolestart

11.00 orientering
14.00–14.30 Mac

14.15-14.45
Bøker

10.00 Lunde

1 IMSTA

9.00
skolestart

11.00 orientering
14.30–15.00 Mac

14.15-14.45
Bøker

10.00 Lunde

1 IMSTB

9.00
skolestart

11.00 orientering
14.30-15.00 Mac

14.45-15.15
Bøker

10.00 Lunde

1 ELKA

09.00
skolestart

11.00 orientering

12.15-12.45
Bø-ker

8.30-9.00 PC

10.00 Lunde

1 ELKB

09.00
skolestart

11.00 orientering

12.45-13.15
Bøker

9.00-9.30 PC

10.00 Lunde

1 ELKC

09.00
skolestart

11.00 orientering

13.15-13.45
Bø-ker

9.30-10.00 PC

10.00 Lunde

1 ELKD

09.00
skolestart

11.00 orientering

13.45-14.15
Bøker

10.00-10.30
PC

10.00 Lunde

1 ELST

09.00
skolestart

11.00 orientering

14.15-14.45
Bøker

10.30-11.00 PC

10.00 Lunde

1 MKSA

09.00
skolestart

10.00 orientering

10.00-10.30
Mac

8.30-9.00
Bøker

10.00 Lunde

1 MKSB

09.00
skolestart

10.00 orientering

10.30-11.00
Mac

9.00-9.30
Bøker

10.00 Lunde

1 MKSC

09.00
skolestart

10.00 orientering

11.00-11.30
Mac

9.30-10.00
Bøker

10.00 Lunde

1 KDAA

10.00
skolestart

10.00 orientering

12.15-12.45 PC

10.00-10.30
Bø-ker

10.00 Lunde

1 KDAB

10.00
skolestart

10.00 orientering

12.45-13.15 PC

10.30-11.00
Bø-ker

10.00 Lunde

1 STA

10.00
skolestart

9.00 orientering
10.00 Lunde

14.00-14.30
PC

8.30-9.00
Bøker

1 STB

10.00
skolestart

9.00 orientering
10.00 Lunde

14.30-15.00
PC

9.00-9.30
Bøker

1 STC

10.00
skolestart

9.00 orientering
10.00-10.30 PC

10.00 Lunde

9.30-10.00
Bøker

1 STD

10.00
skolestart

9.00 orientering
10.30-11.00 PC

10.00 Lunde

10.00-10.30
Bøker

1 STE

10.00
skolestart

9.00 orientering
11.00-11.30 PC

10.00 Lunde

10.30-11.00
Bøker

1 STF

10.00
skolestart

9.00 orientering
11.30-12.00 PC

10.00 Lunde

11.00-11.30
Bøker

2 DAEA

11.00
skolestart

8.30-9.00 PC

9.30-10.00
Bøker

2 ELEA

11.00
skolestart

9.00-9.30 PC

10.00-10.30
Bøker

2 ELEB

11.00
skolestart

9.30-10.00 PC

10.30-11.00
Bøker

2 ELST

11.00
skolestart

11.00-11.30
Bøker

17. aug

18. aug

19. aug

20. aug 21. aug

24. aug 25. aug 26. aug 27. aug 28. aug

2 IMMP

11.00 skolestart

08.30-09.00
Mac

12.15-12.30
Bøker

2 IMIT

11.00 skolestart

09.00-09.30
Mac

12.30-12.45
Bøker

2 IMST

11.00 skolestart

09.30-10.00
Mac

12.45-13.00
Bøker

2 MKSA

11.00 skolestart

14.00-14.30
Bøker

2 MKSB

11.00 skolestart

14.30-15.00
Bøker

2 MKSC

11.00 skolestart

15.00-15.30
Bøker

2 KDAA

11.00 skolestart

12.15-12.45
Bøker

2 KDAB

11.00 skolestart

12.45-13.15
Bøker

2 STA

12.00 skolestart

09.00-12.00
Best sammen

10.00-10.30
Bøker

2 STB

12.00 skolestart

09.00-12.00
Best sammen

10.30-11.00
Bøker

2 STC

12.00 skolestart

09.00-12.00
Best sammen

11.00-11.30
Bøker

2 STD

12.00 skolestart

09.00-12.00
Best sammen

12.00-12.30
Bøker

2 STE

12.00 skolestart

09.00-12.00
Best sammen

12.30-13.00
Bøker

2 STF

12.00 skolestart

09.00-12.00
Best sammen

13.00-13.30
Bøker

3mksa

12.00 skolestart

13.30-14.00
Bøker

3mksb

12.00 skolestart

14.00-14.30
Bøker

3mksc

12.00 skolestart

14.30-15.00
Bøker

3 PBGENA

10.00 skolestart

9.30-10.00
Bøker

3 KDAA

13.00 skolestart

8.30-9.00
Bøker

3 KDAB

13.00 skolestart

9.00-9.30
Bøker

3 STA

13.00 skolestart

9.00-9.30
Bøker

3 STB

13.00 skolestart

9.30-10.00
Bøker

3 STC

13.00 skolestart

10.00-10.30
Bøker

3 STD

13.00 skolestart

10.30-11.00
Bøker

3 STE

13.00 skolestart

11.00-11.30
Bøker

3 STF

13.00 skolestart

12.00-12.30
Bøker

3 STP

13.00 skolestart

3 ELST

11.00 skolestart

12.15-13.00 PC

09.00 Lunde

12.30-13.00
Bøker

10.30-11.15 PC

09.00 Lunde

13.00-13.30
Bøker

13.00-13.30
PC

Rektor
Camilla Hauren Leirvik er rektor på Elvebakken
og leder skolen i samarbeid med alle som jobber her.
Høsten 2021 er en unik mulighet for å gjenskape
og videreutvikle kulturen og ideen bak Elvebakken
som skole. Vi ønsker å være noe mer enn en skole,
noe som preger arbeidet med læring og aktiviteter
utover ettermiddag og helg. På Elvebakken skal vi gjøre
hverandre gode gjennom å samarbeide. Du skal få tid til
å lære, senke skuldrene og vite at du er god nok. Døra til
rektors kontor er alltid åpen, det er bare å komme innom.

Hvilke tips vil du gi nye elever?
Husk at skole er mer enn fag. Disse årene
er kanskje noen av de viktigste i ditt liv. På
Elvebakken er det tradisjon for at de skal
være en opplevelse. Jeg tenker at derfor er
det smart å ta aktivt del i skolemiljøet. Helt
konkrete tips: Si hei! Også til de du ikke
kjenner. Bli kjent med nye folk, prøv å bli
venner med noen du aldri har møtt før og vær
med på å utvikle skolemiljøet. Engasjer deg i
elevrådsarbeid, meld deg på et elevlag – eller
lag et helt nytt elevlag! Vær aktiv i revyen,
still opp for solidaritetsarbeid eller lag noe til
magasinE. Engasjer deg i det som skjer på
skolen, i elevråd, elevlag og revyen.
Hvordan vil du at elevene skal forholde seg
til deg som rektor?
Jeg tenker at vi er sammen om å skape en god
skolehverdag, og at vi lærer mye av å jobbe
for å gjøre hverandre gode, både elevene og vi
som jobber her. Vi vil fortsatt være en
JA-skole. Det betyr at det skal være gode
grunner til å si nei. Vi legger forholdene til
rette, men det er elevene som utgjør
forskjellen.

Hvorfor ville du være rektor på Elvebakken?
Jeg har alltid likt Elvebakken veldig godt.
Den har gått fra å være en skole som ingen
ville gå på, til å bli et skikkelig bra skoletilbud
med godt miljø, spennende fagkombinasjoner
og høye ambisjoner på vegne av elevene.
Jeg er grunnleggende utålmodig og liker
den farten som er på Elvebakken. Her er vi
ikke er redde for å kaste oss ut i nye ting.
Jeg opplever at det er mange som vil noe
både blant lærere og elever og at vi får til
mye sammen.
Hvorfor tror du så mange søker seg
til Elvebakken?
For det første vet de jo at det er godt læringsarbeid her. For det andre tror jeg at de hører
om andres erfaringer, og at de som har gått
her før, forteller om hvordan de opplevde
skolehverdagen. Det gir andre lyst til også
å ha det sånn på skolen. Vi har et unikt
elevmiljø. Elevene her kommer fra mer enn
80 ulike skoler. Alle har forskjellig bakgrunn.
Det gjør at vi får en veldig mangfoldig og flott
elevgruppe, hvor det er lov til å være seg selv.
Det tenker jeg er viktig. At vi får lov til å være
oss selv som mennesker sammen. Da blir
det bra.
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Lunde
Hvor
Lunde leirsted ved
Oslofjorden i Vestby kummune

Når
Helt i starten av skoleåret,
se oversikt først i brosjyren.

Skolen arrangerer en «bli kjent-tur» til
Lunde leirsted for alle elever på Vg1.
Rådgivere, lærere, tidligere elever og
kantine – Wenche er vertskap og sørger
for at du får en hel dag med lek, latter,
gruppebygging og måltider – alt sånt
som bidrar til at du bli kjent med de andre
i klassen og på trinnet.
Vi vet at at sosiale relasjoner, elev-elev og
elev-lærer, har stor betydning for læringsmiljøet ved skolen. Vår erfaring er at en slik
tur bidrar til å bygge gode relasjoner.
Elevene møter etter timeplanen den dagen
de reiser, og er tilbake i Oslo ca. kl 21.00.
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Utdanningsprogram

3

ST

Studiespesialisering

Studiespesialisering på Elvebakken
forbereder deg for videre studier. Undervisningen legger stor vekt på selvstendighet,
studieteknikk og faglig samarbeid mellom
elevene. Elevene har studietid der de selv
velger hva de vil jobbe med og har lærere
om veiledere.
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Det kan være smart å tenke utover
det tradisjonelle når du skal velge fag.
På Elvebakken kan du også velge noe
kreativt. Ikke vær redd for å spørre om
alt du lurer på.

KDA

Kunst, design og
arkitektur

På KDA får du utvikle evnen til å uttrykke
deg, tenke kritisk, finne kreative løsninger,
kommunisere og samarbeide. Vi jobber med
ny metodikk som Design Thinking og det
er høy kunstfaglig og digital kompetanse
hos lærerne.

På Elvebakken kan du også
kombinere kunstfag med
mediefag, realfag eller fag
fra SSØ. Du kan derfor få
det som heter spesiell
studiekompetanse også.
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MKS

Medier og kommunikasjon
med studieforberedende

Her gjelder det å kunne kommunisere og
samarbeide med hverandre. Det lønner seg
å følge med på det som skjer i samfunnet.
Være kritisk til hvor du henter nyhetene
dine fra.
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På Medier og Kommunikasjon får du mange
muligheter hvis du er interessert i å drive
magasin, ta oppdrag eller samarbeide med
eksterne. Lærerne her er også veldig flinke
og åpne for at du får være med på å påvirke
og utvikle skolehverdagen din.

IM

Informasjonsteknologi og
medieprdoduksjon

Her handler det om å bli den beste versjonen
av deg selv, og det du liker å holde på med
innenfor medie- og kommunikasjonsfag!

Det er kjempegøy å få ekte oppdrag og
etterhvert selv kunne bestemme hva du
vil jobbe med!

Skal du få lærlingeplass – må du:
1. Ha en godt øye for design.
2. Kunne mange forskjellige teknikker
og programvarer.
3. Kunne samarbeide og snakke
med kunder og andre folk.

På andre året velger du om du
vil gå Medieproduksjon eller
Informasjonsteknologi.
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EL

Elektrofag

På elektro lærer du om utvikling av nye
elektroniske og teknologiske produkter.
Skoledagen din vil være fylt med mange
praktiske oppgaver hvor lærerne fletter
inn teori i arbeidet. Du får bred opplæring
i elektrofagene (elenergi, automasjon
og dataelektronikk) som gir gode
valgmuligheter.
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I yrkesfaglig fordypning får du relevant
arbeidserfaring i bedrifter. På Vg1 er alle
ute og jobber i to perioder i til sammen
tre uker.

Mer om
skolen
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Revyen
Godt og vel 300 elever bruker hvert år
både skoletid og fritid til å utfordre seg
selv, skape et godt skolemiljø og lage
tidenes beste revy. I revyen bruker du alle
dine egenskaper i praksis, enten du vil sy
kostymer, lage mat, spille i band, snekre
kulisser, lage fest, stå på scenen eller jobbe
med PR eller filmproduksjon. Alle som vil,
kan være med!
I vinterferien jobber vi døgnet rundt på
skolen, for å komme i mål til premieren.
Ambisjonene i år er større. Vi har tross
alt vunnet revyprisen fire ganger og fått
ti seksere på tolv forsøk. Vi trenger deg
or å toppe oss selv! Bli med og lage
magiske øyeblikk!
Vi jobber for å samle hele skolen rundt et
felles prosjekt og skape et fellesskap.
Et av Norges beste revymiljøer?
Vel, det er vel egentlig opp til deg!
Følg med på Elvebakkens hjemmesider eller
Facebook (Bakkabarn, Elvebakkenrevyen
2021) for mer info.
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ELEVRÅDET
Elevrådet
Elevrådet på Elvebakken er elevenes
stemme. Hvis du er misfornøyd med noe
på skolen eller har en god idé elevene på
Elvebakken bør stille seg bak, er elevrådet
kanalen å ta det opp i!
Elevrådet består av én hovedrepresentant
og én vararepresentant fra hver klasse. Hver
tredje uke møtes de og diskuterer aktuelle
saker som gjennomføres av elevrådsstyret.
Styret består av inntil 9 medlemmer på tvers
av klasser og trinn. De har ansvar for den
daglige driften av elevrådet. Gjennom styret
har elevrådet tett samarbeid med ledelsen,
slik at hver enkelt elev kan få en best mulig
skoledag. Dette samarbeidet sørger for at
viktige saker blir gjort noe med, og at skolen
kan tilby unike arrangementer for elevene
på skolen.

Elvebakken er også et aktivt medlem i
Elevorganisasjonen. Dette betyr at dine
bekymringer om skolehverdagen blir
tatt med videre til en gruppe mennesker
som hver dag kjemper for elevene. Siden
Elvebakken er et medlem, har hver og en
av dere fri bruk av rettighetshjelpen deres.
Lurer du på noe om rettighetene dine som
elev? Ring 22923700.
Tradisjon tro, drar elevrådet på en egen
hyttetur i september. Dette er en fantastisk
mulighet til å få nye venner og lære mer om
hva du kan gjøre for å skape en forskjell!
Høres dette interessant ut? Da bør du stille
som representant for klassen din! Følg oss
gjerne på Instagram @bakkaraadet for å se
mer av hva vi gjør!
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Plandag
Siden 2012 har Elvebakkens elever, i
samarbeid med Plan Norge, bygget og
restaurert skoler i Liberia og Zimbabwe.
Dette har endret hverdagen til hundrevis
av barn, som tidligere sto uten mulighet til
skolegang.
Internasjonal solidaritet er viktig for
Elvebakken, og derfor har elevene valgt å
videreføre samarbeidet med Plan gjennom
et nytt treårig prosjekt. Nå bygger vi en
ungdomsskole for San-folket i Zimbabwe.
Hvert år arrangeres en solidaritetsdag der
elevene jobber og samler inn penger til
prosjektet. I løpet av skoleåret arrangerer
organisasjonskomiteen også flere møter og
sosiale sammenkomster.
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HappEning
HappEning er et prosjekt Elvebakkens
elevråd startet med i skoleåret 2016/2017
hvor det blir holdt ulike arrangementer
i storefri, hver onsdag, på Solli Plass.
Arrangementene kan være hva som helst
fra foredrag til ulike leker og quizer.
Hovedmålet med disse arrangementene
er å skape bedre samhold mellom de ulike
linjene og trinnene på skolen. Elvebakken
er tross alt en stor skole! Hvis du vil bli kjent
med flere eller bare har lyst til å finne på noe
kult i friminuttet, stikk innom Solli Plass i
storefri hver onsdag!
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Elevlag
Elevlag er Elvebakkens elevstyrte
interesseklubber. Det kan handle om
hva som helst, og du kan bli medlem
av akkurat det laget du vil!
På elevlag-kickoffen vil du få mulighet til å
få en smakebit av alle elevlagene. Er det noe
du synes mangler? Frykt ikke, det er bare å
starte sitt eget!
For at elevlagene skal kunne oppnå sitt
fulle potensial, kan man også søke om
pengestøtte fra Frifond.
Det er (nesten) ingen grenser for hva
elevlaget kan handle om!
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MagasinE
MagasinE er Elvebakkens nettavis hvor
det blir publisert anmeldelser av spill og
filmer, intervjuer av spennende personer,
underholdende podcaster, saksartikler som
tar for seg aktuelle temaer og reportasjer
fra hva som skjer på Elvebakken.
MagasinE er en avis for og av Elvebakkenelever hvor alle som ønsker å bidra, får være
med!
http://magasine.no
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Praktisk
informasjon
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Nyttig å vite!
Timeplan

Fravær

Timeplan for deg selv – og alle andre
finner du på portalen. De fleste timene er
knyttet til et fag og en faglærer.
Disse timene brukes til å gjennomgå nytt
lærestoff, klassediskusjoner, framføringer,
vurderinger med mer – slik undervisning
vanligvis foregår. Noen timer på planen
er studietimer. Disse skal i utgangspunktet
brukes til selvstendig arbeid, prosjekter,
gruppearbeid og lignende. I studietimene
er det lærere til stede som hjelper deg.
Du kan lese mer om studietid lengre ut i
dette heftet.

Dersom du av spesielle grunner vet at
du ikke kan være til stede i fagtimer eller
studietimer, varsler du faglærer og
kontaktlærer om dette. Er du generelt
mye borte, vil læreren få dårligere vurder
ingsgrunnlag, og du kan risikere å ikke få
standpunktkarakter. Alt fraværet ditt blir
registrert av faglærerne, og kontaktlæreren
din har overoppsyn med det. I tillegg har
du også selv ansvar for å holde orden på
fraværet ditt.

Førstegangsvitnemål
Når du går ut etter tre år på videregående
skole (eller fire år dersom du har søkt om
et fire-årig løp), får du et førstegangsvitnemål. Her vil alle standpunktkarakterene og eksamenskarakterene dine stå.
Standpunktkarakterer får du når faget
avsluttes.

Dersom du er borte i mer enn 10% av timene
i et fag uten dokumentert grunn, skal du
i utgangspunktet ikke få karakter i faget.
Mye fravær i timer kan føre til nedsatt ordenskarakter. Kommer du ofte for sent eller ikke
leverer arbeid, kan det også føre til nedsatt
ordenskarakter. Dette varsles på sms
eller mail. Varsel om fare for manglende
karakter (ikke vurdering) vil bli sendt
dersom du har høyt fravær, eller hvis
læreren mangler vurderingsgrunnlag
på deg.

Kontakt skole-hjem

Permisjon

Elever over 18 år er selv ansvarlige for all
kontakt med skolen dersom ikke annet er
avtalt. Foresatte på Vg1 og Vg2 vil bli
involvert gjennom foreldremøter og fellesbrev til alle elevenes husstander i løpet av
året. For elever under 18 år skal de foresatte
ta seg av all kontakt angående elevens
skolegang. Foresatte har tilgang til
læringsplattformen ITS -Learning via
skolens hjemmeside.

Permisjon kan innvilges av kontaklærer
for inntil én dag. Elever som har behov for
permisjoner utover det, sender søknad om
dette til kontaktlærer som tar det opp med
avdelingsleder. Søknads-skjema finner du
på skolens hjemmesider. Fravær føres, men
regnes som dokumentert fravær av skolen.
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Skjemaer
Skjemaer for ulike behov finner
du på Elvebakkens hjemmesider.
Det kan være du ønsker å søke om fritak
for fag, om særskilt tilrettelegging eller
studiedag.
Her finner du skjemaer for mange
forskjellige behvov:
Avtale om lån av IKT-utstyr
Fritak for vurdering i sidemål
Fritak fra vurdering i fag
Søknad om støtteundervisning
Søknad om studiedag
Søknad om permisjon
Tilrettelegging ved eksamen
Valg av fremmedspråk
Valg av matematikk
Skjemaene finner du på Elvebakkens
hjemmeside: https://elvebakken.vgs.no
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Studielån
Lånekassen har innført et ikke-behovsprøvd
utstyrsstipend for elever med ungdomsrett
i videregående skole. Beløpet skal dekke
nødvendig utstyr utover fagmateriellet,
som kalkulator, arbeidstøy etc.
Som elev i videregående skole kan du også
søke om lån og stipend i Lånekassen. Du søker
via Lånekassens nettsider, der du benytter
brukernavn og passord fra VIGO.

19

IKT og Kjernehuset
Utstyr som skolen låner ut til elever har
myndighetene bestemt at skal være gratis
på videregående skole. Det krever mye av
begge involverte parter, både av skolen som
skal administrere dette, og av elevene som
lojalt må følge opp låneavtaler. Alt utstyr
som lånes fra skolen, må tas godt vare på.
Bøker leveres tilbake etter hvert skoleår,
og du må passe på at du leverer tilbake de
bøkene du selv lånte og er ansvarlig for.
Noen dager etter skoleslutt sendes automatisk krav om innbetaling dersom du ikke har
levert alle bøkene. PC utleveres først når du
har undertegnet en avtale om lån. Denne
skal også undertegnes av foresatte dersom
du er under 18 år.

Utstyrsrommet, Lucas
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Det er svært viktig at du passer godt på
PC-en og laderen. Det er bare du selv som
skal bruke din PC, og den må oppbevares og
transporteres på en sikker måte. Ved skade
eller tap kan du som låntaker bli erstatnings
ansvarlig dersom du har opptrådt uaktsomt.
Mistet PC-lader må erstattes av låntaker.
Dersom utstyret fungerer dårlig eller viser
seg å være defekt, kan dette byttes inn hos
IKT-avdelingen fram til høstferien. Etter
denne tid er eleven erstatningsansvarlig for
utstyret som lånes.
Kjernehuset er utstyrsrommet for alle som
tar kreative fag, her møter du Lucas, verdens
beste fyr!

IKT, William, Marcus, Bjørn, Erik

RÅDGIVERE
Vi er seks rådgivere på Elvebakken som kan
bidra med både faglig og personlig veiledning. Du finner oss ofte på studie– og
karrieresenteret Solli plass.
Vi gir råd om fag– og utdanningsvalg og
svarer på spørsmål som angår skolehverdagen. Ingen spørsmål er dumme. Ikke noe
problem er for lite eller for stort. Vi er her for
deg!
Vi kommuniserer også digitalt. Bli venn
med «Rådgiver Elvebakken» på Facebook.
Chat og få med deg nyttig informasjon.
Vi er med på Lunde ved skolestart med
Vg1 for å bli kjent med alle de nye elevene
ved skolen.

10 tips for en god hverdag
1. Få nok søvn
2. Drikk mye vann
3. Spis sunt
4. Beveg deg og få frisk luft
5. Få ting gjort
6. Fokuser på det som er bra
7. Hvis noe ikke funker – finn løsninger
8. Be om hjelp når du trenger det
9. Smil
10. Snakk til deg som du ville snakket
til en god venn

Vi holder kurs i å ta valg, psykisk helse og
karriereveiledning individuelt og i gruppe.
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Skolehelsetjenesten
Velkommen til skolehelsetjenesten.
Vi tenker at ingen tanker eller følelser
er for små til å snakke med oss om.
Vi i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.
Besøk hos skolehelsetjenesten er gratis,
og gir gyldig fravær.

Vi kan hjelpe deg med fysisk-, psykisk- og
seksuell helse. Eksempler på dette kan være:
– Skolestress/press/konsentrasjonsproblemer
– Selvfølelse
– Rusmidler og avhengighet
– Overgrep
– Søvn
– Vansker i familien, med venner eller kjæreste
– Forhold til mat og kropp
– Ensomhet/sorg
– Forelskelse, kjærlighet, seksualitet
og seksuell legning
– Prevensjonsveiledning
– Resept på prevensjon
– Graviditetstest

Birgitte Overland

Anne Katrine Akselsen

Hege Lunde

47 60 11 91

90 75 56 95

90 19 85 49
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Fasiliteter
Bølgetank
REALFAGSBYGGET

Forskerklassen er regelmessige
brukere av bølgetanken. Her kan
du teste skip, flytende vindmøller
eller bølgekraftverk i realistiske
klimaforhold.

Auditoriet
U1, RETT NED TRAPPA
FRA RESEPSJONEN

Her vil du høre foredrag, få
informasjon, se på revy,
prisutdelingen GullE og
mye mer som skjer.
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Lydstudio
U2

Elvebakken har et profesjonelt
lydstudio. Du kan bli sertifisert
til å bruke lydstudio og spille
inn sanger eller radioprogram.

Fotostudio
U2

Du kan bli sertifisert til å bruke
fotostudio, skriv deg opp på lista
og bruk vårt profesjonelle utstyr.
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Solli Plass
Solli Plass
Læringssenteret på Elvebakken kalles
Solli plass. Her får du hjelp og veiledning
av skolebibliotekarer og rådgivere. Læringssenteret brukes aktivt i undervisningen i
flere fag og er et populært sted for gruppearbeid og individuelt arbeid. Her får du
tilgang til bøker, tidsskrifter, aviser og filmer.
Bibliotekarene hjelper deg blant annet med
å finne fram til interessant og relevant
fag- og skjønnlitteratur. På Solli plass
kan du jobbe sammen med andre i gode
omgivelser.

Skolebibliotekaren
Vi er to skolebibliotekarer som jobber på
læringssenteret Solli plass. Vårt mål er å
skape leselyst, bidra til at elevene lærer seg
kritisk tenkning og sørge for et godt sosialt
fellesskap på tvers av trinn og fagområder.

Skolebibliotekarene samarbeider med
lærerne gjennom hele skoleåret for å
kunne tilby alle elever ved skolen et best
mulig bibliotektilbud. Vi jobber systematisk
med litteraturformidling som en integrert
el av undervisningen i flere fag. Skolebibliotekarene formidler ny og spennende litteratur
og jobber aktivt med å vekke elevenes
nysgjerrighet og leseglede.
Vi holder kurs i informasjonssøking og kildekritikk og veileder elever i oppgaveskriving.
Læringssenteret er en integrert del av det
pedagogiske arbeidet på skolen og en viktig
bidragsyter i elevenes læringsprosess.
I tillegg til egne foredrag og
undervisningsopplegg inviterer vi også
eksterne foredragsholdere. Vi arrangerer
samtaler, forfatterbesøk og andre sosiale
aktiviteter i læringssenteret.
Skolebibliotekarene er til stede på
Solli plass hver dag kl. 08:15–16:15.
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Studietid
Studiedager

gis individuelt, en dag per termin, og
du disponerer dagen selv etter behov.
Du må levere en begrunnet søknad til
kontaktlærer minst tre skoledager før.

Elevens og
lærerns rolle

Studietidslæreren hjelper elevene med
å komme raskt i gang og går rundt til den
enkelte elev for å veilede og støtte. Hver
enkelt elev har medansvar for at studietiden
brukes godt. Skolen og lærerne tror på at
du selv vet hvordan du skal bruke tiden best.
Det forventes at du hele tiden vet hva du
skal gjøre i studietimene.

Selvstendighet

I norsk skole er det et mål at elevene
skal kunne arbeide selvstendig. Evnen til
selvstendig arbeid er en forutsetning for
å lykkes på universiteter og høyskoler,
for der skal man tilegne seg mye av
fagkunnskapene på egen hånd. Vårt mål
er å gi elevene en skolehverdag mest mulig
lik den virkeligheten de vil møte i senere
studier og i arbeidslivet.

GOD STUDIETEKNIKK

Studietiden blir mer effektiv dersom du har
et bevisst forhold til hvilke måter du lærer
best på. Det kan dreie seg om effektive
måter å lese på, notatt eknikker, lage tankekart og skrive sammendrag av viktig fagstoff.
Ikke minst gir studietiden godt rom for å løse
oppgaver i samarbeid med andre elever.
Det kan være både hyggelig og effektiv!
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Orden & oppførsel
§ 5 REGLER FOR ORDEN
ELEVENE SKAL:

– Møte presist.
– Følge skolens regler for melding
av fravær.
– Møte forberedt til opplæringen.
– Ha med nødvendig utstyr.
– Gjøre arbeid til rett tid og
overholde frister.
– Holde orden.

§ 6 ELEVENE SKAL VISE
ALMINNELIG GOD OPPFØRSEL,
HERUNDER:
Være til stede i opplæringen
Behandle, også på digitale medier,
medelever, ansatte og andre som
elevene møter i skolehverdagen, med
respekt uansett kjønn, etnisitet, religion,
livssyn, funksjonsevne, seksuell
orientering m.m.
Bidra til et godt skolemiljø
Rette seg etter beskjeder fra
skolens ansatte
Ta godt vare på skolens eiendeler
Vise nettvett og følge skolens regler for
bruk av mobiltelefoner, datautstyr og
digitalt utstyr
Følge skolens regler for bruk av
hjelpemidler og spesialutstyr.

Ledelsen

Camilla Hauren Leirvik
Rektor
90 58 22 82

Espen Rueness
Assisterende rektor
23 46 73 00

Eva Kjølsrød
Økonomisjef
23 46 73 65

Jorun Løvoll
Avdelingsleder KDA
92 86 13 87

Kjersti Normann
Avdelingsleder IM
97 11 41 21

Birgit Semb Christophersen

Avdelingsleder MK
91 13 48 40

Helle Solberg
Avdelingsleder ST
23 46 73 14

Egil Elseth
Avdelingsleder ST
98 62 61 79

Henriette Prøven
Avdelingsleder realfag
23 46 73 19

Willhelm Wisbech
Avdelingsleder elektro
99 37 13 87

Hanne Merete Nilsen
Dokumentasjonsansvarlig
91 86 11 19

Kristin Olstad
Førstekonsulent
23 46 73 36
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Sentrale personer

Oda Marie Often
Rådgiver
90 57 06 40

Grete Høibye
Rådgiver
91 84 42 1 0

Åse Marie Berg
Konsulent
23 46 73 37

Nina Fjeld Løfsnæs
Rådgiver
97 12 70 67

Marit Jakobsen
Rådgiver
93 89 66 56

Birgitte Skundberg
Kontormedarbeider
23 46 73 00

Liv Graasvoll
Rådgiver
90 02 11 02

Nina Jensen
Rådgiver
95 76 91 65

Ingrid Svennevig Hagen
Bibliotekar
95 84 77 33

Miriam Kim Johannessen
Bibliotekar
40 20 44 36

Henrik Malmø Moen
Miljøarbeider
91 69 33 42

Tor Erik Horvei
Driftsleder
41 32 95 23

Jørgen Barosen
Driftsleder
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Kontaktlærere
ST

MK

1 STA
1 STA
1 STB
1 STB
1 STC
1 STC
1 STD
1 STD
1 STE
1 STE
1 STF
1 STF

Lars Ewart Thomas
Eirik Statland
Jacob Broch-Due
Sigrid Hanson Sørevåge
Maria Bratlie Gauvin
Jens Georg Berg-Jensen
Anne Kirsti Tobro Wøien
Kristian Ekvik
Charlotte Bræch

2 STA
2 STB
2 STC
2 STD
2 STE
2 STF

Hanne Kristoffersen
Ingeborg Urke Myklebust
Arild Edsberg
Ida Carine Longva
Lars Gundersen Merli
Ingvild Mjøset Bogen

Eva Ruud
Per Isachsen

3 STA
Morten Røise Myhrvold
3 STB
Kjetil Havnevik
3 STC
Nils Yngvar Lindgren
3 STD
Ellen Arnesen
3 STE
Anne Lise Jomisko
3 STF
Knut Landet
3 STP
Arve Omtvedt Berntzen
3 PBGENA Elisabet Dybvik

Erik Søgård
Sissel Stokkedal
Jan Peder Flood
Geir Bremer Øvrebø
Johannes Dugstad
Anders Grøstad

2 MKSA Lene Amundsen
2 MKSB Anne Holøien
2 MKSC Ragnar Larssen
3 MKSA Martin Skorbakk
3 MKSB Eirin Andresen Betten
3 MKSC Lise Høye Haugan

IM
1 IMA
1 IMB
1 IMC
1 IMST
1 IMSTB

Juan Arango
Marius Strøm Pedersen
Charlotte Brattbakk
Sondre Stai
Erlend Miller

2 IMMP
2 IMIT
2IMST

Ove Alexander Dahl
Madeleine Lorås
Ola Dyrhaug Eggen

EL

KDA
1 KDAA
1 KDAA
1 KDAB
1 KDAB

Alte Næsheim
Rein Amundsen
Camilla Aas
Simen Husom

2 KDAA
2 KDAB

Maja Lie-Jacobsen
Grim Erland Svingen

3 KDAA
3 KDAB

Madelen Lindgren
Linda Haagensen
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1 MKSA
1 MKSA
1 MKSB
1 MKSB
1 MKSC
1 MKSC

1 ELKA
1 ELKB
1 ELKC
1 ELKD
1 ELST

Nasser Sadeghi
Aina Volden
Mats Svanberg
Sven Thomas Gerner
Tore Gjertsen

2 DAEA
2 ELEA
2 ELEB
2 ELST

Torfinn Sæbø
Lars Kvakkestad
Rolf Vadseth
Aaron Edgar

3 ELST

Lars Greger Granlund

VULKAN
GYMSAL
MARIDALSVEIEN 17

VAHL
GYMSAL
VAHLS GATE 4
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SKOLEBYGGET
PLAN U2

PLAN U1

U206
Redigeringsrom
Fotostudio
Auditoriet

U103A

Lydstudio

Wenche Fossrommet

U213

U203B

U211

U118

U123

U203A

Drifts
leder

U125

PLAN 1

PLAN 2
Ø260B

Soli
plass

V208

Ø260A
Admin/ledelse

Hovedinngang

V202
Ø255

Ø146

V125A

Ø232

Ø245

V132

2366

Ø154

Ø246

1403

IKT-avd.

V136

Ø148
Ø149V131
Ø150
Ø151

V125B

V130

V125C

370

Ø144

Kantine

Ø251
500

S

S

Admin/kontor

400
Taksluk
Elefantrist
Taksluk
2370
1970
5950
7675
1970
530
2975
Tregulv
Sedumteppe/
2160
elvestein
elvestein
Sedumteppe/
1080
Sedumteppe/
1530
2160
3076
elvestein
2975
2975
2975
1970
400
Taksluk
Elefantrist
Taksluk

Kjernehuset
utstyrsrom

Kantine

100

Ø164

Helsesøster

V211

Ø256

1197

Resepsjon

32

U103C
YV2 940x1690
br. h. = 900

U113
U119
U111

U124

Personalrom

U103B

Auditoriet

Ø242

Ø241

V225
V224

Ø234
V223
Ø235
V222
Ø236
V221
Ø237
V219
Ø238

V213

V214A

V214B

k=+15,33

PLAN 3

PLAN 4

Ø360

Ø436A

Ø359

Ø436B

V402B

V302
Ø428

Ø426

Ø355

V402A

V411

Elevråd
325

Ø352

M327
330

V313
Ø423

M416

M414

V412

V312

S

Ø348

Ø334
Ø336

Ø347

Ø337

V325
V324
V323

V322
Ø338
V321
Ø339
V319
Ø340

Ø344

PLAN 5

V314A

V507B
V314B

V507A

Ø343

V509

1000

500

Ø343B

V510

S-BYGGET:

H-BYGGET

2. etasje: S201 - S202 - lærerrom
1. etasje: S101 - S102 - S103, makerspace
U-etasje: Krypten

1. etasje: H103 bølgetank, H113 fysikk, H114 fysikk,
2. etasje: H210 naturfag, H211 naturfag, H212
geofag, H202 lærerrom
3. etasje: H308 kjemi, H309 kjemi, H302
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AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

16
16
17
27

1 Elevlagstorg
3 Skolevalg
23 Elvelangs

4
14
23
24

NOVEMBER

DESEMBER

JANUAR

8
9
5
16

6 Fagvalgsmesse
22 Juleferie

4 Skolestart
15 Frist for fagvalg
18 Åpen dag
28 Frist for oppmelding
til privatisteksamen

FEBRUAR

MARS

APRIL

18 Frist for å søke VIGO
21 Vinterferie

2
3

MAI

JUNI

1
11
17
26

6 Pinse
17 Siste skoledag

Skolestart
Foreldremøte
Foreldremøte
Frist for valg av tillitselever

Foreldremøte
Foreldremøte
Foreldremøte VG2
Informasjonsmøte
foreldre VG3
Uke 47,48 Heldagsprøver

Arbeidernes dag
Melding om eksamenstrekk
Norges nasjonaldag
Kr.Himmelfart

Revypremiere
Åpen dag på universiteter
og høyskoler

Høstferie
PLAN-dag
Lørdagsskole
Frist for søknad om

11 Påskeferie
15 Frist samordna opptak
Uke 15/17/18 Heldagsprøver

ELVEBAKKEN
VESTRE ELVEBAKKE 3
0182 OSLO

ÅPNINGSTIDER

23 46 73 00

Mandag–torsdag
Fredag

Designet av: Isak Gustav rosseland,
Mina K. Ngobudda og Randi F. Silviken
Foto: Mina Cecile Koren Kristiansen og
Andreas Tage Evensen Dahlén

SKOLEBYGGET:
08:00-20:00
08:00-17.00

For andre tjenester, sjekk hjemmeside
www.elvebakken.vgs.no

