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MANDAG
6. SEP

Lunde

Lunde

12.00 Lunde Lunde

12.00 Lunde Lunde

10.00 
Lunde

GRUPPE MANDAG  
22. AUG

TIRSDAG 
23. AUG

ONSDAG 
 24. AUG

TORSDAG  
25. AUG

FREDAG 
26. AUG

MANDAG  
29. AUG

TIRSDAG 
6. SEP

2 DAEA 10.00 08.30 Bøker

2 ELEA 10.00 09.00 Bøker

2 ELEB 10.00 09.30 Bøker

2 ELEC 10.00 10.00 Bøker

2 IUDA 10.00 14.45 PC

2 MKKA 12.00 12.30 Mac

2 MKKB 12.00 13.30 Mac

2 MKKC 12.00 14.30 Mac

2 SFA 12.00
09.00 PC

2 SFB 12.00
09.30 PC

2 STA 12.00
10.00 PC

2 STB 12.00
10.30 PC

2 STC 12.00
11.00 PC

3 MKKA 13.00 09.00 Mac 13.30 Bøker

3 MKKB 13.00 10.00 Mac 14.00 Bøker

3 MKKC 13.00 11.00 Mac 14.30 Bøker

3 PBGENA 11.00 14.45 Foto

3 SFA 13.00

3 STA 13.00 10.00 PC

3 STB 13.00 10.15 PC

3 STC 13.00 10.30 PC

3 STD 13.00 10.45 PC

3 UTSA 10.00 15.00 Bøker

3 INTA 10.00 15.00 Bøker

3 STE 13.00 11.00 PC

3 STF 13.00 11.15 PC

2 STD 12.00
10.30 PC

2 STF 12.00
11.00 PC

13.45 PC

14.15 PC

14.45 PC

15.15 PC

11.00 Bøker

12.30 Bøker

13.00 Bøker

13.15 Bøker

12.15 Bøker

14.30 Bøker

12.30 Bøker

12.45 Bøker

13.00 Bøker

13.15 Bøker

13.30 Bøker

14.00 Bøker

08.30  PC

08.45 PC

09.00 PC

09.15 PC

09.30 PC

08.30 PC

09.30   PC

3 STP 11.00 12.15 PC

13.45 PC

14.15 PC

09.00 Bøker

09.15 Bøker

09.30 Bøker

09.45 Bøker

10.00 Bøker

10.15 Bøker

10.30 Bøker

11.00 Bøker

2SF/2ST/3SF/3ST: Bøker  programfag hentes sammen med faglærer.
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1 ELKA 10.00 11.00 Orientering
9.00 Foto

Lunde
12.00 Lunde

1 ELKB 10.00 11.00 Orientering
9.30 Foto
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12.00 Lunde

1 ELKC 10.00 11.00 Orientering 14.30 PC
10.00 Bøker

14.15 Foto

10.00 Bøker

1 ELKA 10.00 11.00 Orientering
9.00 Foto
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1 ELKB 10.00 11.00 Orientering
9.30 Foto
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12.00 Lunde

19
.0

0 
Fo

re
ld

re
m

øt
e

12.00 Lunde

12.00 Lunde

12.00 Lunde

12.00 Lunde

12.00 Lunde

 

Lunde

Lunde

Lunde

Lunde

Lunde

 

09.00 Foto
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1 MKSA 09.00
10.00 Orientering
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1 MKSB 09.00
10.00 Orientering
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11.00 Lunde 13.15 Foto
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10.15 Foto
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10.30 PC

1 KDAB 11.00  
Orientering 10.30 Foto

09.30 Bøker

11.00 PC

1 STA 11.00 12.00  
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08.30 PC
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12.00 Lunde Lunde

12.00 Lunde Lunde
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INNHOLDLUNDETUR

Hvem:
Alle førsteklassinger

Hvor:
Lunde leirsted ved Oslofjorden i Vest-
by kommune

Når: 
Helt i starten av skoleåret, se eget 
informasjonsbrev. Avreisetider står i 
tabellen på forrige side. 

Skolen arrangerer en «bli-kjent-tur» til Lunde leirsted for  
alle elever på Vg1. Rådgivere og lærere ved skolen har laget et tett 
og hyggelig program som skal bidra til at elevene blir godt kjent med 
hverandre og med lærerne. 

Vi vet at sosiale relasjoner, elev-elev og elev-lærer, har stor betydning for lærings- 
miljøet ved skolen og har erfart at en slik tur bidrar til at gode relasjoner dannes. 
Dette er en overnattingstur som varer et døgn. Elevene møter etter timeplanen den 
dagen de reiser – det vil si om morgenen – men vil få fri når de kommer tilbake fra 
turen. 
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Hvorfor tror du så mange søker seg hit?
For det første vet de jo at de får god opplæring 
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 det. På den måten opparbeider 
man seg et renommé som gjør at folk søker seg hit. 
Da er det klart at de kommer hit med mange forvent-
ninger, og det er opp til oss å innfri disse.  
Det er like spennende hvert år!

Hvordan vil du at elevene skal forholde seg til deg 
som rektor?
Jeg ønsker at vi skal være en skole som er basert på 
likeverd, altså at du er like viktig som meg, og jeg 
er like viktig som deg. Likevel er det klart at vi har 
forskjellige oppgaver her på skolen, og det er viktig.

Hva liker du best med Elvebakken?
Det er fryktelig moro med de elevene vi har her, jeg 
må si det. Hvis jeg føler meg litt uttafor og grinete en 
dag, setter jeg meg i kantina blant alle sammen. Det 
er veldig mange flotte elever på denne skolen. De får 
meg alltid i godt humør.

Per Solli
Per Solli, også kjent som Don Solli, er vår alles kjære rektor. Han er den 
mest imøtekommende rektoren du finner. Ser du ham i gangene får du 
garantert et smil og et hei i din retning. Å være på rektors kontor er ikke 
skummelt i det hele tatt – det er veldig hyggelig.

Hva tror du skiller Elvebakken fra andre skoler?
Jeg tror det som skiller oss fra de andre skolene i 
Oslo er elevene som kommer hit. De kommer fra 50 

forskjellige ungdomsskoler over hele byen, alle med 

forskjellig bakgrunn. Det gjør at vi får en veldig mang-
foldig og flott elevgruppe. 

Hvorfor ville du være rektor på Elvebakken?
Da jeg var guttunge var Elvebakken en veldig spen-
nende skole. Mange av de jeg kjente fra området der 
jeg bodde hadde gått på Elvebakken. Den gangen var 
det jo en helt annerledes skole enn det er nå, men jeg 
har nok alltid hatt en forkjærlighet for Elvebakke

Hva slags tips har du til nye elever på skolen?
Si hei til hverandre! Også til de du ikke kjenner. 
Oppsøk folk for å bli kjent med dem og bli med på 
å utvikle skolemiljøet. Engasjer deg i for eksempel 
elevrådet eller meld deg på forskjellige elevlag. Vær 
aktiv i revyen, solidaritetsarbeid eller GalleriE. Jeg 
tenker at det er viktig å ta aktiv del i skolemiljøet!

Hvordan vil du at elevene skal forholde seg til deg 
som rektor?
Jeg ønsker at vi skal være en skole som er basert på 
likeverd, altså at du er like viktig som meg, og jeg 
er like viktig som deg. Likevel er det klart at vi har 
forskjellige oppgaver her på skolen, og det er viktig.
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Design og håndverk handler om å forme det som omgir oss og om å lære kreative 
måter å gjøre det på. Du kan velge om du vil utdanne deg til yrker som interiør- 
konsulent, utstillingsdesigner, gull- og sølvsmed, frisør, smed, blomsterdekoratør, 
seilmaker og mange fler. Gjennom å arbeide med virkelige oppdrag for bedrifter 
og organisasjoner, settes teori og praksis sammen på en virkelighetsnær måte. 
3D-printer og iMacer er gode verktøy sammen med stoff, papir og modeller.

DESIGN OG HÅNDVERK

DH
Pernille Andresen, 2DH

A

Er du praktisk anlagt, nysgjerrig på fag innen elektro og kanskje sikter mot  
ingeniørfag? Da er elektro noe for deg. På elektro får elevene en bred opplæring i 
elektrofaget, noe som gir gode valgmuligheter for veien videre. I faget ”prosjekt til 
fordypning” får elevene prøve ut ulike yrkesretninger innen elektrofaget og dette 
gjør deg rustet til valg av utdanningsprogram på VG2. På Vg1 er alle elever ute og 
jobber i en bedrift i to perioder i til sammen 3 uker.

Aboubakar Coulibaly 1ELKD

ELEKTRO

EL
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ST på Elvebakken forbereder deg for videre studier utover det rent faglige, og under-
visningen legger stor vekt på samarbeid mellom elevene. 20% av timene bestemmer 
elevene selv hva de vil jobbe med, med lærere på plass som veiledere til en hver tid. 
På Elvebakken går litt over halvparten av elevene på studiespesialisering fordelt 
over seks klasser på hvert trinn.

STUDIESPESIALISERING

Victoria Vale, 2STA

ST

Kommunikasjon, kreativitet, kritisk tenking og kollaborering – eller samarbeid – er 
nøkkelkompetansene for fremtiden uansett karrierevalg. På medier og kommuni-
kasjon trener elevene nettopp dette. Målet er å utdanne elevene til å bli kreative, 
kritiske, løsningsorienterte og unge mennesker som kan samarbeide med andre – og 
finne svaret på gåter som ”Hva skal vi leve av når olja tar slutt?” eller ”Hvem skal 
kvalitetsikre nyhetene når ingen lenger betaler for dem?”.

M
artine Kirkestiuen, 2M

KKA

MK MED STUDIESPESIALISERING

MK
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Er du interessert i kunst, design og arkitektur - og vil ha full studiekompetanse? Da 
er dette flunkende nye utdanningsprogrammet noe for deg. Nye studieforberedende 
KDA er et spennende utdanningsprogram for morgendagens arbeidsmarked. Her får 
du utvikle evnen til å utrykke deg, tenke kritisk, finne kreative løsninger, kommuni-
sere og samarbeide. På Elvebakken kan du også kombinere mediefag med realfag 
eller fag fra SSØ.

KUNST, DESIGN & ARKITEKTUR

Jhow
i Aguirre Am

aya, 1STB

KDA

Har du en fotograf, en filmregissør, en grafisk designer eller en lydprodusent i 
magen? På MP får du 24 timer med praktisk arbeid i uken. Gå MP Vg1 og Vg2, og 
deretter ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse både før 
og etter læretid. Underveis på Vg1 og Vg2 kan du ha praksis ute i kreative bedrifter, 
i prosjekt til fordypning (PDF). Du får jobbe med virkelige oppdrag, og du kan også 
utvikle og dyrke dine egne produkter. 

H
anna Suraya, 2M

KKA

MEDIEPRODUKSJON

MP
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Godt og vel 300 elever bruker hvert år både skoletid 
og fritid til å toppe seg selv, lage tidenes beste revy 
og skape godt skolemiljø. 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. 

I vinterferien jobber vi døgnet rundt på skolen, for å komme i 
mål til premieren, som i år er onsdag 1. mars 2017. I fjor vant 
vi pris for beste skuepiller og var nominert flere kategorier. 
Ambisjonene i år er større. Vi har tross alt vunnet revyprisen 
fire ganger og fått åtte seksere på tolv forsøk. Vi trenger deg 
for 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 andre 
skoler bare kan drømme om. Følg med på Elvebakkens 
hjemmesider eller Facebook for å vite mer om neste revy.

Ble stiftet i 2001, og siden den gang har vi vunnet 
en rekke priser og gjennomført mange vellykkede 
revyer. Et av Norges beste revymiljøer? Vel, det er 
vel egentlig opp til deg? 
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MagasinE er et nettmagasin drevet av medier- og 
kommunikasjons elever. Her kan du lese saker som 
angår unge generelt, samt nyhet er fra Elvebakken. 
Magasinet ble lansert høsten 2014, og det har siden 
da blitt publisert en rekke artikler og reportasjer. 
De fleste journalistiske sjangre er representert, og 
publiseringsmuligheten fungerer som god trening for 
unge journalistspirer. I tillegg til tekst, er også video- 
og bildereportasjer en del av magasinet. 
Magasinet kan leses på www.magasine.no og lik oss 
gjerne på Facebook!

GALLERIE
GalleriE er et galleri som styres av elever på Elvebak-
ken videregående skole. Siden 2007 har de hatt en 
årlig utstilling med kunst laget av skolens elever.
I 2013 tok de det et steg videre og inviterte elever  
fra andre videre gående skoler til også å sende inn 
bidrag. I tillegg ble utstillingen flyttet fra Elvebak-
kens kantine til DogA (Norsk senter for Design og 
Arkitektur). I 2015 ble utstillingen holdt på Galleri s9. 
Det stilles ut både tegning, maleri, skulptur, design, 
foto, film og mer; alt laget av elever på videre gående 
skoler i Oslo. GalleriE ønsker å vise fram de unge  
kunstnerne som har mye de vil si og uttrykke  
gjennom kunst. Har du noen spørsmål om GalleriE, 
ta kontakt med oss per e-post eller finn oss på Face-
book.

MAGASINE

(galleri E) (gale`ri:e) riktig uttalelse
t 1. Elevstyrt kunstgalleri fra Elvebakken  t  2. Arrangerer 
årlige utstillinger   t  3. Startet i 2007   t  4. Elever i Oslo kan 
sende inn all type kunst på nettsiden  t 5. Utstiiling 

Elvebakkens gode samarbeid med New College 
Durham gjør at vi kan tilby Vg2 i England for elever 
på studiespesialisering, MK og KDA. I løpet av året 
får elevene informasjon om fagvalg, slik at de kan 
fortsette med programfagene når de er tilbake på 
Elvebakken i Vg3. Elevene får også norskundervisning 
av en av lærerne ved Elvebakken. Elevene får en per-
sonlig tutor som følger med i den faglige utviklingen 
og som passer på at elevene har det bra på skolen og 
i vertsfamilien.
New College Durham er en stor og moderne skole 
som har fått en spesiell utmerkelse for sin kvalitet på 
opplæringen. Durham er Englands tredje viktigste 
universitetsby etter Cambridge og Oxford.

INTERNASJONALT

De siste fem årene har Elvebakkens elever, i sam-
arbeid med Plan Norge, bygget en skole i Liberia. 
Denne skole har endret hverdagen til over 500 barn 
som tidligere sto uten mulighet til skole gang. Inter-
nasjonal solidari tet er viktig for Elvebakken og derfor 
skal elevene fortsatt jobbe med solidaritetspro-
sjekter i sammarbeid med Plan. Nå bygger vi skole 
for San-folket i Zimbabwe. Hvor mye innsats du vil 
legge ned er opp til deg selv, men vi håper å se mye 
engasjement. Hvert år arrangeres en solidaritetsdag 
der elvene jobber og samler inn penger til prosjektet. 
Gjennom hele skoleåret arrangerer organisasjons-
komiteen også flere møter og sosiale sammenkom-
ster. 

PLANDAG
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Elevrådet på Elvebakken er aktivt og har et tett 
samarbeid med den nasjonale Elevorganisasjonen. 
Elvebakken fikk i 2012 prisen for Oslos beste elev-
råd og i 2013 prisen for Oslos beste elevdemokrati.

Elevrådet på Elvebakken er en viktig arena for å 
fremme elevenes meninger, både når det gjelder 
små og store ting. En av elevrådets viktigste opp-
gav  er er å jobbe for best mulig lærings  miljø. Valg av 
elevrådsrepresentant er foregår i august og septem-
ber. Elevrådsstyret velges på års møtet i september, 
og vi anbefaler alle som kunne tenke seg å sitte i 
styr et til å stille! Styret har ansvaret for den daglige 
driften av elevrådet, og består av ni elever. Alle mø-
tene er åpne for alle skolens elever. Vanligvis pleier 
det å være elevrådsmøte annenhver uke, med noen 
temamøter i ny og ne.  I tillegg har elevrådet tradisjon 
for å reise på en hyttetur i løpet av året, og ha sosiale 
aktiviteter for å få et godt miljø i rådet. Samtidig 
arrangerer selvsagt elevrådet mange ulike aktiviteter 
for alle, for eksempel miljødag, utdeling av gløgg til 
jul og fadderdager. Følg med utover i året på hva som 
skjer! For å vite hva elevrådet driver med, kan du 
gjerne følge oss på Facebook (Elvebakkens elevråd), 
ellers kan vi alltid nås på:  
elevrad.elvebakken@gmail.com

Elevlag

ELEVRÅDET

E Talks er et tilbud om foredrag eller workshops i 
tillegg til vanlig undervisning. På Elvebakken ønsker 
vi å gi elevene våre «noe mer», og vi vet at Elvebak-
kenelevene gjerne vil ha «noe mer». Elevene selv har 
kommet med ulike ønsker på hva de kunne tenke seg 
å få engasjerende foredrag om. Denne høsten blir det 
en filosof, en politiker og en journalist. 

E TALKS

UDIO er et debattprogram for ungdommer på vide-
regående skoler i Oslo. Elvebakken inviterer elever 
ved andre skoler for å diskutere og reflektere over 
ulike aktuelle temaer. Debatten foregår på Elvebak-
ken skole og bli sendt som flerkameraproduksjon på 
magasinE. Hensikten med UDIO er å samle ungdom 
fra ulike skoler for å diskutere og åpne for refleksjon. 
Vi vil at ungdom får utvikle sitt eget debatt forum som 
kan være annerledes enn de voksnes.

Kan en debatt være noe mer enn en meningsbattle? 
Hvordan kan vi debattere for å bli klokere og få 
større innsikt – fremfor å debattere for å vinne over 
hverandre?

UDIO
I dag har Elvebakken nærmere 30 elev-
lag og det blir stadig flere. Hva et elevlag 
egentlig er? 

Elevlag er en måte for deg å bli kjent med 
masse nye mennesker på tvers av klasse, 
trinn og alder. Generelt går det ut på å møte 
medelever som har en lik interesse som 
deg. Et av de største elevlagene kalles Lause 
tråder, der kan man sitte og strikke og snakke 
med de andre i elevlaget. Et annet eksempel 
er Karaoke laget, hvor man møtes en gang i 
måneden for å synge karaoke. 

Det er ingen grenser for hva ditt elevlag eller 
hvor du vil melde deg inn i kan gjøre. Det 
er også mulig å bruke skolens fasiliteter. 
Elevlagene presenterer seg i auditoriet etter 
skolestart og det er fritt fram for å være med!
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HELSESØSTER har som oppgave å fremme helse 
og trivsel og bidra med råd og veiledning av elevene 
knyttet til deres fysiske, psykiske og sosiale helse. 
Skolehelsetjenesten gir deg råd, veiledning og hjelp. 
Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Helsesøster 
har kontor i 2. etasje i østre fløy og kontortid mandag 
til torsdag kl. 09.00–15.00 samt noen fredager. 

STUDIEDAGER gis individuelt, en dag per termin, 
og du disponerer dagen selv etter behov. Du må 
levere en begrunnet søknad til kontaktlærer minst 
tre skAole dager før. Skjema finnes på skolens 
hjemmeside. 

Åpningstider
 
Skolebygget 
mandag–torsdag 08.00–20.00 
fredager 08.00–17.00

Resepsjonen
mandag–fredag 08.00–16.00 

Helsesøster
mandag–torsdag 09.00–16.00

Alle besøkende skal registreres i  
resepsjonen.

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, 
vurder inger med mer– slik undervisning vanligvis 
foregår. Noen timer på planen er studietimer. Disse 
skal i utgangspunktet brukes til selvstendig arbeid, 
prosjekt, gruppearbeid og lignende. 
I studietimene er det lærere til stede som hjelper 
deg. Du kan lese mer om studietid lengre ut i dette 
heftet.
PERMISJONER 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. Søknadsskjema 
finner du på skolens hjemmesider. Fravær føres, men 
regnes som dokumentert fravær av skolen

NYTTIG Å VITE

FRAVÆR Dersom du av spesielle grunner vet at du 
ikke kan være til stede i fagtimer eller studie timer, 
varsler du faglærer og kontaktlærer om dette. 
Er du generelt mye borte, får læreren dårligere 
vurder ings grunnlag, og du kan risikere ikke å få 
standpunkt karakter. Alt fraværet ditt blir regist rert av 
faglærerne, og kontaktlæreren din har overoppsyn 
med det. I tillegg har du også selv ansvar for å holde 
orden i timeregnskapet ditt. Dersom en elev er borte 
i mer enn 10% av timene i et fag uten dokumentert 
grunn, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få ka-
rakter i faget.  Mye fravær i timer kan føre til nedsatt 
adferdskarakter. Kommer du ofte for seint eller ikke 
leverer arbeid, kan det føre til nedsatt ordenskarak-
ter. Dette varsles om på gult skjema. Varsel om fare 
for mang lende karakter (ikke vurdering) vil bli sendt 
dersom du har stort fravær, eller hvis læreren mang-
ler vurderingsgrunnlag på deg.

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 førstegangs-
vitnemål. Her vil alle standpunktkarakterene og 
eksamens karakterene dine stå. Standpunktkarak-
terer får du når faget avsluttes.



2928

KONTAKT SKOLE-HJEM Elever over 18 år er selv 
ansvarlig 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 lærings-
platsformen ITsLearning via skolens hjemmeside. 
Her kan man følge med på lekser, innleveringer og 
tilbakemeldinger fra faglærer. 

Skjemaer   
 
for ulike behov finner du på Elvebakkens 
hjemmesider. Det kan være du ønsker å søke 
om fritak for fag, om særskilt tilrettelegging 
eller om studiedag. Her finner du skjemaer for 
mange forskjellige behov. 

¡  avtale om lån av IKT-utstyr

¡  fritak for vurdering av sidemål 

¡  fritak fra vurdering i fag

¡  søknad om støtteundervisning

¡  søknad om studiedag

¡  søknad om permisjon

¡  tilrettelegging ved eksamen

¡   valg av fremmedspråk 

¡   valg av matematikk

STUDIELÅN Lånekassen har innført et ikke-behovs-
prøvd utstyrsstipend for elever med ungdomsrett i 
videregående skole. Beløpet skal dekke nødvendig 
utstyr utover fagmateriellet, som kalkulator, arbeids-
tøy 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.

UTSTYR som skolen låner ut til elever  har myndig-
hetene bestemt at skal være gratis på videregående 
skole. Det er vi som skole selvfølgelig glade for, men 
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. 

De skal selvfølgelig være i akseptabel stand slik at 
andre kan bruke dem! 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. 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 erstatnings-
ansvarlig for utstyret som lånes. 
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FASILITETER

STUDIE- OG KARRIERESENTERET SOLLI PLASS  
1. etg, i Ø-delen 1

2 WENCHE FOSS  
 U2, Ø-delen av bygget

KANTINA  
midt i hovedbygget  3

4

5 LYDSTUDIO 
U2, ved siden av fotostudio

UTSTYRSROMMET/IKT  
1. etasje, rom Ø159 

6

7

8

AUDITORIET 
U1, rett ned trappa fra resepsjonen

BØLGETANK 
realfagsbygget 

FOTOSTUDIO
U2, ved siden av lydstudio og redigeringsrom

6

7

8
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IKT
Helpdesk hjelper deg med alt som har med 
IKT-relaterte spørsmål å gjøre. 
(mac/PC, nettverk, utskrift, 3D-print)

KURS
studieteknikk, læringsstrategier, søke uten-
landsstudier, presentasjonsteknikk, ekstra-
kurs i for eksempel R 2, kjemi 2, fysikk 2 og 
sidemål

STUDIE TIMER
veiledning i fag, jobbe i kollokviegrupper, søke 
informasjon med hjelp fra bibliotekar eller 
lærer, finne fagstoff til oppgaver eller  
inspira sjon til fordypnings oppgaven i norsk

SAMARBEID MED ANDRE
Legg gruppearbeid eller kollokviegruppa til 
møterom eller arbeidsstasjoner der dere kan 
jobbe sammen i gode omgivelser.

STUDIE OG 
KARRIERESENTER
SOLLI PLASS Elvebakkens rådgivere, bibliotekarer, 
fagveiledere og IKT-service er samlet på Solli plass, 
vårt nye studie- og karrieresenter. Her får du hjelp 
til det meste, og du kan legge gruppearbeid eller 
kollokvier til møterom eller arbeidsstasjoner. Her kan 
du kan jobbe sammen med andre i gode omgivelser.

RÅDGIVERNE Vi er fem rådgivere på Elvebakken 
som er opptatt av å være tilstede for elevene. Derfor 
har vi arbeidsplassene våre nært elevene i det 
splitter nye studie- og karrieresenteret Solli plass. 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 de nye elevene ved skolen. 
Vi tilbyr faglig og personlig veiledning, gir råd om 
fagvalg og utdanningsvalg og svarer på spørsmål 
som angår skolehverdagen. Tidligere elever er viktige 
for oss. De er gode til å gi råd til nåværende elever, og 
de kommer med ideer til hvordan vi kan utvikle oss 
videre. 
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STUDIETID

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 høy-
skoler, for der skal man tilegne seg mye av fagkunn-
skapene 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. Da er det viktig 
å kunne disponere egen tid på en fornuftig måte. 

ELEVENS OG LÆRERENS 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 så godt som mulig. Vi, skolen 
og lærerne, tror på at du selv vet hvordan du skal 
bruke denne tiden best, alene eller sammen med 
andre, men det forventes at du hele tiden vet hva 
du skal gjøre i studietimene, og det forventes at du 
kommer fort i gang og passer på at det er arbeidsro 
for deg selv og de andre.

GOD STUDIETEKNIKK HJELPER 
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, notat-
teknikker, 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 både være hyggelig og effektivt!

Studietiden gir deg muligheten til å jobbe med det 
du selv har behov for, med lærere rundt deg. Du kan 
øve til prøver eller jobbe med vanskelige kapitler. 
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VURDERING FOR LÆRER
For å øke læringsutbyttet for deg og dine med elever, 
bruker vi prinsipper fra modellen og metod en Vurde-

ring for læring. Disse prinsippene er i stor grad også 
uttrykt i forskrift til Opplæringsloven, som alle skoler 
må forholde seg til.Du som elev skal altså være aktiv 
i lærings- og vurderingsarbeidet. Det forventes at du 
noen ganger tar del i det å utvikle vurderingskriterier 
og at du går inn som bevisst aktør i vurderingsarbeid-
et. Lærerne skal selvfølgelig legge til rette for at dette 
kan foregå. Samtidig forplikter lærerne seg til god 
planlegging og samarbeid slik at lærings-  
og vurderingsarbeidet blir optimalt.

Hovedprinsipper

¡  Lærerne skal vise klart og tydelig hva som 
er målet med den spesifikke under-
visningsøkta.

¡  Vi bruker kriterier for arbeidet slik at 
alle ser «veien vi skal gå». Samtidig kan 
kriteriene vise hvor langt hver enkelt er 
kommet.

¡  Av og til er du som elev med på å utar-
beide vurderingskriterier for et arbeid.

¡  Lærerne vurderer arbeidet ditt og gir 
tilbakemeldinger på hva du mestrer i 
forhold til målet. Du får også tilbake-
meldinger på hva som kan gjøres for å 
komme videre. Tilbakemeldingene kan gis 
uten og med karakter.

¡  Av og til er du selv med på å vurdere 
arbeidet du gjør. Du skal øves opp i å se 
hva du mestrer og hva du kan gjøre for å 
komme videre.

¡  Kameratvurdering: at elever vurderer 
hverandre bruker vi også for at alle skal bli 
mer bevisst på hva som er målet og hva 
som vurderes. Samtidig øves du opp i å gi 
konstruktive  
tilbakemeldinger til andre.

¡  Du skal alltid vite hva som vurderes og når 
du vurderes.

¡  Vi legger vekt på å ha en fortløpende, 
positiv og konstruktiv dialog mellom elev 
og lærer om læring og vurdering.

LÆRING OG 
VURDERING



3938

«Retten til ett godt 
skolemiljø er slått fast 

i Opplæringsloven §9a»

forstyrrelser i studietimer regnes som 
brudd på dette punktet.

¡  følge beskjeder fra skolens ansatte
Følge skolens regler for melding av 
fravær. Uryddig fravær, for eksempel 
mange enkelttimer, eller fravær kontak-
tlæreren ikke har fått god og troverdig 
forklar ing på, regnes som brudd på 
oppførsels reglene. Dersom det ulegi-
timerte fraværet er 5 hele dager eller 20 
enkelttimer, vurderes det å sette ned 
atferds karakteren til nokså godt, og ved 
10 hele dager eller 40 enkelttimer til lite 
godt.

¡  ta godt vare på skolens eiendeler
PC og bøker må ikke etterlates i rom uten 
tilsyn,  
men låses inn i elevskap. Dette gjelder 
også verdifulle personlige eiendeler.

¡  vise nettvett og følge skolens regler 
for bruk av mobil og digitalt utstyr

Læreren kan kreve at PC og mobiltele-
foner skal slåes av eller legges bort. 
Juks og plagiat er å regne som dårlig 
oppførsel, og det kan føre til nedsatt 
atferds karakter.

¡  følge skolens regler for bruk av 
hjelpemidler  
og spesialutstyr

REGLER FOR OPPFØRSEL 
(Osloskolens reglement § 5)

¡  være tilstede i opplæringen
Stort fravær, både hele dager og enkelt-
timer, som det ikke er gitt god grunn 
for, kan føre til nedsatt atferdskarakter. 
Det regnes også som dårlig oppførsel 
dersom elever er borte fra varslede 
vurderingssituasjoner uten å melde fra 
til faglærer i forkant. Skoleåret har 190 
dager. Ferie må legges til årets øvrige 175 
dager. Dersom elever likevel har behov 
for permisjon, må det i god tid søkes på 
et skjema som ligger på skolens hjemme-
sider.

¡  behandle medelever, ansatte og 
andre som elevene møter i skole-
hverdagen med respekt uansett 
kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, 
seksuell orientering m.m. 

Brudd på denne regelen er i strid med 
Opplærings loven § 9a, og vil utløse et 
enkeltvedtak.

¡   bidra til et godt læringsmiljø
Dette betyr blant annet at elevene ikke 
skal opptre ekskluderende eller vise 
negative holdninger overfor medelever 
og skolens ansatte. Alle saker som angår 
skolemiljøet kan tas opp både i ba-
sismøter og i elevrådet, eller direkte med 
kontaktlærer eller ledelsen. Dataspill og 

ORDENSREGLER

Det kan være overveldende å begynne på ny 
skole, med nye omgiv elser, nye med elever og 
nye lærere. På Elvebakken jobber vi derfor 
systematisk for at du skal bli trygg og fortrolig 
i det nye miljøet. 

RETTEN TIL ET GODT SKOLEMILJØ
Retten til et godt skolemiljø er slått fast i Opplær ings-
lovens § 9a. Alle saker som angår skole miljøet, kan 
tas opp i basismøter og i elevrådet, eller direkte med 
kontaktlærer eller ledelse. 

Osloskolene har felles regler for orden og oppførsel 
(finnes i sin helhet på skolens hjemmesider). Reglene 
for orden og oppførsel gjengis her, med utfyllende 
kommentar for Elvebakken.

REGLER FOR ORDEN 
(Osloskolens reglement § 4)

Elevene skal
¡  møte presist
Elever som kommer etter at lærer er 
ferdig med registrering, får ordens-
anmerkning. Kommer elever mer enn 
ti minutter for seint, kan læreren regne 
dette som fravær en hel time. Når elever 
må forflytte seg mellom to enkelttimer 
uten friminutt, begynner den siste av de 
to timene fem minutter seinere. Dersom 
elever ikke bruker timene til faglig 
arbeid, regnes timen som fravær.

¡  møte forberedt til opplæring
¡ ha med nødvendig utstyr

¡ gjøre arbeid til rett tid og overholde 
frister 

¡ holde orden
Ordenskarakteren vurderes nedsatt ved 
10 
enkelt anmerkninger per termin.

§§
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Se Elvebakkens nye hjemmeside for mer  
informasjon: https://elvebakken.vgs.no
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https://www.facebook.com/elvebakken.vgs/
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12 MÅNEDER 
SKOLEÅR

September
Dager: 22

August 
Dager: 10 

22. Skolestart
22. Foreldremøte
1DH, 1EL
23. Foreldremøte
1ST
29. Foreldremøte
alle på vg2

Oktober
Dager: 15
3-7. Høstferie
12. Dignity day 
19. E-talks
20. Plandag
28. Frist for søknad om tilrettelagt 
eksamenNovember

Dager: 22
8. IUP
9. E-talks 
14. Foreldremøte 1ST

Desember
Dager: 15
5. Fagvalgsmesse SSØ/REA
21. Siste skoledag før ferien
22. Julefeire

Januar
Dager: 21
3. Skolestart
16. Frist for fagvalg
17. Åpen dag

Februar 
Dager: 15

20-24.
vinterferie
1. Frist for 
oppmelding til 
privatisteksa-
men
17. Frist for å 
søke VIGO og 
Durham
15-16 Utdan-
ningsmasse

Mars 
Dager: 23

1. Premiere 
på Elvebakken 
revyen
9. Åpen dag 
UiO, HiOA

April 
Dager: 13

10-14. Påske-
ferie
Uke 16-18. Hel-
dags prøver
15. Frist for 
samordna 
opptak

Mai
Dager: 19

1. Fridag
17. Grunnlovsdagen
25. Kr. Himmelfartsdag

Juni
Dager: 15

5. Andre pinsedag
21. Siste skoledag

2. Frist for valg av tillitselever
7. E-talks 

22. Elvelangs

15. Foreldremøte 1DH, 1EL, 
1MK/KDA
21. Foreldremøte alle på VG2
22. Informasjonsmøte VG3
Uke 47 og 48. Heldagsprøver
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T 23 46 73 00
F 23 46 71 01
E evs@elvebakken.no
https://www.facebook.com/elvebakken.vgs/

Design: Amalie Istad Meleng 2MK
Foto: Ousu O. Leigh 2MK

Medvirkende foto: Oscar Sandsgaard Thue 
og  andre elever ved skolen

Utstilling på fotogalleriet av elever på VG2

ELVEBAKKEN
VESTRE ELVEBAKKE 3
0182


