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LUNDE

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 
et døgn med lek, latter, gruppe-
bygging 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 betyd-
ning for læringsmiljøet ved skolen.
Vår erfaring er at en slik tur bidrar 
til å bygge gode relasjoner. 
Dette er en overnattingstur som 
varer et døgn. Elevene møter etter 
timeplanen den dagen de reiser, 
og er tilbake i Oslo ca kl. 14.00 
dagen etter. 

HVEM: 
Alle elever på Vg1.

HVOR:
Lunde leirsted ved Oslofjorden i Vestby kommune

NÅR:  
Helt i starten av skoleåret, se oversikt på side 2-3.
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Don Solli er kallenavnet elevene har på rektor Per Solli. Han er en utrolig smart, hyggelig 
og kul fyr, som er opptatt av du skal si hei til folk du ikke kjenner i gangene, holde opp 
døra for andre og ellers senke skuldrene og vite at du er god nok. Å være på rektors 
kontor er ikke skummelt i det hele tatt – det er faktisk en veldig bra opplevelse. 

PE
R 

SO
LL

I 

6



 

Hvilke tips vil du gi nye elever?
Husk at skole er mer enn fag. Disse årene 
kanskje noen av de viktigste i deres liv. 
Det skal være en opplevelse. Jeg tenker at 
derfor er det smart å ta aktivt del i skolemil-
jøet. Helt konkrete tips: Si hei! Også til de 
du ikke kjenner. Finn nye folk, bli kjent med 
dem og vær med på å utvikle skolemiljøet. 
Engasjer deg i elevrådet, meld deg på et 
elevlag eller lag et helt nytt elevlag! Vær 
aktiv i revyen, solidaritetsarbeid eller 
magasinE. 

Hva er viktig for å gjøre det bra på 
skolen?  Senk skuldrene og vit at du er bra 
nok, tenker jeg. Gjør ditt beste og ha fokus 
på hva du får ut av skolelivet ditt. Har du 
det bra, gjør du det bra. Du skal lære fag, 
men du skal også utvikle deg som et helt 
menneske. Læring i dag er så mye. Skolen 
er bare en arena. Vær åpen, vær våken, se 
deg rundt og orienter deg i samfunnet. Du 
er en del av en større virkelighet, og dine 
valg betyr noe. 

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

Hvorfor ville du være rektor på 
Elvebakken? Jeg har alltid hatt en fork-
jærlighet for Elvebakken. Da jeg var gut-
tunge, var Elvebakken en veldig spen-
nende skole. Mange av de jeg kjente i 
området, hadde gått på Elvebakken. Så 
forandret det seg. Elvebakken ble en skole 
ingen ville gå på. De siste 15 årene har vi 
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. 

Hvorfor tror du så mange søker seg til 
Elvebakken? 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 skolehverdagen. Det 
gir andre lyst til også å ha det sånn på sko-
len. Vi har et unikt elevmiljø. Elevene her 
kommer fra mer enn 80 ulike skoler. Alle 
har forskjellig bakgrunn. Tidligere elevråd-
sleder, Amanda Hylland Spjeldnæs sa det 
så fint på skoleavslutningen i Konserthuset 
i år: «Ingen på Elvebakken er like, og ingen 
prøver å bli det heller.» Det gjør at vi får 
en veldig mangfoldig og flott elevgruppe, 
hvor det er lov til å være seg selv.
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ST 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 som veiledere. 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. 

ST
U

D
IE

SP
ES

IA
LI

SE
RI

N
G ST

Lea Wiggen og Souhail Ziani
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På KDA får du utvikle evnen til å utrykke 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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MED KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR

KDA

Kristoffer Kleveland og Pauline Huang
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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. 
På MK 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. 
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Gracjan Klemzcak og Irina Rief
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Her handler det om å bli den beste versjonen av deg selv, og det du liker å holde på med innen-
for medie- og kommunikasjonsfag! 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.  

Det er kjempegøy å få ekte oppdrag og etterhvert selv kunne bestemme hva man vil jobbe med. 
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Jessica Strandskog og Sigurd Kristiansen
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Design og håndverk handler om å forme det som omgir oss og lære kreative måter å designe 
på. Alt du lærer, får du bruk for i en eller annen sammenheng før eller siden. Selv om du ikke 

alltid tror det.  Du kan både jobbe med materialer, leire, tegning, stoff og  maling. 
Du kan også jobbe med Adobeprogrammer på Macen.  

Det er viktig at du selv står på og finner ut hvordan du best kan uttrykke deg!
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Kelly Tran og Karla Stjerne
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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. 
I yrkesfaglig fordypning får du relevant arbeidserfaring i bedrifter. 

På Vg1 er alle ute og jobber i to perioder i til sammen tre uker. 
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Anja Skogerbø og Christian Frøyland
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ELVEBAKKENREVYEN

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. 
I fjor og året før vant vi pris for beste 
skuespiller og var nominert i flere kategor-
ier. Ambisjonene i år er større. Vi har tross 
alt vunnet revyprisen fire ganger og fått ni 
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. 
Et av Norges beste revymiljøer? 
Vel, det er vel egentlig opp til deg!

Følg med på Elvebakkens hjemmesider 
eller Facebook for å vite mer om 
Elvebakkenrevyen 2019.
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VEGA SCENE
F O R  F I L M  O G  T E A T E R

Har du lyst til å være med på å starte 
Oslos splitter nye filmklubb for unge 
i samarbeid med Norsk Filmklubbfor-
bund og Vega Scene? Plukke filmer, 
lage program, holde visninger? Være 
med i styret? Være publikum? Ska-
pe et spennende og ungt filmmiljø i 
Oslo?

Har du lyst til å lage teatergruppe? 
Skrive teatertekster, spille, lage isce-
nesettelser, ha regi? Være med på 
teaterworkshops?

Vega Scene flytter inn i nybygget 
ved siden av Elvebakken i november 
2018. Før det drar de igang både 
filmklubb og teatercene for unge. De 
starter samarbeidet med elevene på 
Elvebakken. Planen er å få med unge 
fra andre videregående skoler etter-
hvert. Kickoff på Elvebakken vil bli 
før høstferien!

Er du interessert - lurer du på noe - 
før den tid - kontakt Stefan Plessas i 
elevrådet, på hans Facebook/Mes-
senger.
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MAGASINE
MagasinE er et nettmagasin for 
Elvebakken, drevet av elever på 
medier og kommunikasjon.
Her kan du lese saker som an-
går unge generelt og nyheter 
fra Elvebakken. Magasinet ble 
lansert høsten 2014, og det 
har siden da blitt publisert en 
rekke artikler og reportasjer.I 
tillegg til tekst, er også video- 

og bildereportasjer en del av 
MagasinE. De fleste journalis-
tiske sjangre er representert, og 
publiseringsmuligheten funger-
er som trening for unge 
journalistspirer. 
Har du lyst til å bidra?

Magasinet kan leses på:
www.magasine.no
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PLANDAG
De siste seks årene har Elvebakkens 
elever, i samarbeid med Plan Norge, 
bygget en skole i Liberia. Denne 
skolen har endret hverdagen til over 
500 barn som tidligere sto uten 
mulighet til skolegang. Internasjonal 
solidaritet er viktig for Elvebakken 
og defor skal elevene fortsatt jobbe 
med solidaritetsprosjekter i sammar-
beid med Plan.  

Nå bygger vi skole for San-folket i 
Zimbabwe. Hvert år arrangeres en 
solidaritetsdag der elevene jobber 
og samler inn penger til prosjektet. 
Gjennom hele skoleåret arrangerer 
organisasjonkomiteen også flere 
møter og sosiale sammenkomster.
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HVA ER 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 elev-
lag-kickoffen vil du få mulighet til å 
få en smakebit av alle elevlagene. Er 
det noe du syns 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!

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 arrange-
mentene er å skape bedre samhold mellom de ulike linjene og trinnene på skolen. Elve-
bakken 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 på storefri hver onsdag!
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ELEVRÅDET
Elevrådet på Elvebakken skal representere 
alle skolens elever, og tale deres sak. 
Tilsammen består  elevrådet av to elever 
fra hver klasse på skolen, samt et 
elevrådsstyre. 
Elevrådet har et tett samarbeid med den 
nasjonale Elevorganisasjonen og med 
ledelsen på skolen. I 2016 og 2017 fikk 
Elvebakken prisen for Oslos beste elevråd. 
Prisen for årets prosjekt ble skolen til-
delt  Elvebakken i 2017 i forbindelse med 
Temauka som elevrådet arrangerer hvert år. 
Den uka tar elevrådet over hele skolen og 
styrer all undervisning. I 2017 var temaet 
integrering av flyktninger, i 2018 seksualitet 
og i 2019 kan du være med og bestemme 
tema? I løpet av året arrangerer selvsagt 
elevrådet også mange andre ulike aktivi-
teter: HappEning hver uke, høytidsopplegg 

og fadderdager. Målet med arrangement-
ene er å engasjere elevene og bringe dem 
sammen. Valg av elevrådsrepresentanter 
foregår i september. Elevrådsstryret velges 
på årsmøtet. Vi anbefaler alle som kunne 
tenke seg å sitte i styret til å stille! Styret 
har ansvaret for den daglige driften av 
elevrådet og består av ni elever. Møtene er 
åpne for alle skolens elever. Elevrådsmø-
tene finner vanligvis sted hver tredje uke. 
I tillegg har elevrådet tradisjon for å reise 
på en hyttetur i løpet av året, og ha sosiale 
aktiviteter for å opprettholde et godt miljø. 
Elevrådet på Elvebakken er ambisiøse, 
men har lav terskel. Bli med du også! For 
å vite hva elevrådet driver med, kan du 
gjerne følge oss på facebook (Elvebakkens 
elevråd).
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INTERNASJONALT
 “Det beste Elvebakken gjorde for 
meg var uten tvil å sende meg til 
Durham. Vi lærte om England, kul-
turen og språket, ble kjent med 
mange nye mennesker, men aller 
viktigst, vi lærte så utrolig mye om 
oss selv, mye vi ikke hadde lært 
hjemme i Oslo. Utveksling er så mye 
mer enn bare skole, skolen er bare 
en liten del av det.” 

På Vg2 ST/KDA kan du søke deg til 
New College Durham i England. Det 
er en stor og moderne skole som 
har fått en spesiell utmerkelse for sin 
kvalitet på opplæringen.
Dere er fortsatt Elvebakkens elever 
når dere er i Durham, og vi holder 
jevnlig kontakt med dere gjennom 
året. Vi kommer også over og tar 
dere med på en høstferietur til Irland 
for at dere skal bli enda bedre kjent 
med hverandre, land og kultur.

SAMARBEID
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NYTTIG Å VITE

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 kon-
taktlæreren din har overoppsyn med 
det. I tillegg har du også selv ansvar 
for å holde orden ipå fraværet ditt. 

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 tim-
er kan føre til nedsatt ordenskarakter. 
Kommer du ofte for seint eller ikke 
leverer arbeid, kan det også føre til 
nedsatt ordenskarakter. Dette varsles 
på sms eller mail. 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.

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 gjennom-
gå 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, grup-
pearbeid og lignende. 
I studietimene er det lærere til stede 
som hjelper deg. Du kan lese mer 
om studietid lengre ut i dette heftet.
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ÅPNINGSTIDER
SKOLEBYGGET
MANDAG - TORSDAG        

FREDAG                                   

HELSESØSTER
KANTINE 
BIBLIOTEK
se hjemmesiden

08:00-20:00

08:00-17.00

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. 
Søknadsskjema finner du på skolens 
hjemmesider. Fravær føres, men 
regnes som dokumentert fravær av 
skolen.

FØRSTEGANGS-
VITNEMÅL
Når du går ut etter tre år på vide-
regående skole (eller fire år dersom 
du har søkt om et fire-årig løp), 
får du et førstegangsvitnemål. Her 
vil alle standpunktkarakterene og 
eksamens karakterene dine stå. 
Standpunktkarakterer får du når fa-
get avsluttes.
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Lånekassen har innført et ikke-be-
hovsprøvd utstyrsstipend for elever 
med ungdomsrett i videregående 
skole. Beløpet skal dekke nødven-
dig utstyr utover fagmateriellet, som 
kalkulator, arbeidstøy etc. Som elev 
i videregående skole kan du også 
søke om lån og stipend i Lånekass-
en. Du søker via Lånekassens nett-
sider, der du benytter brukernavn og 
passord fra VIGO.

STUDIELÅN

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 der-
som du ikke har levert alle bøkene. 
PC utleveres først når du har under-
tegnet en avtale om lån. Denne skal 
også undertegnes av foresatte der-
som 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 er-
stattes 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 erstatning-
sansvarlig for utstyret som lånes.
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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 tilretteleg-
ging 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
Tilretttelegging ved eksamen
Valg av fremmedspråk
Valg av matematikk 

Skjemaene finner du på elvebakkens hjemmeside: 
https://elvebakken.vgs.no

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 fore-
satte ta seg av all kontakt angående 
elevens skolegang.  Foresatte har 
tilgang til læringsplattformen ITS 
-Learning via skolens hjemmeside. 

HELSESØSTER
Elvebakken har to helsesøstre som 
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. Skole-
helsetjenesten har taushetsplikt. 
Helsesøster har kontor i 2. etasje i 
østre fløy og kontortid mandag til 
torsdag kl. 09.00–15.00 samt noen 
fredager. Se mer på skolen hjemme-
side
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RÅDGIVERNE
Vi er fem 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 fagvalg og utdannings-
valg og svarer på spørsmål 
som angår skolehverdagen. Ingen 
spørsmål er dumme. Ikke noe prob-
lem 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. 

Vi holder kurs i å ta valg, psykisk helse 
og karriereveiledning individuelt og i 
gruppe.
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Grete Høibye

Nina Jensen Liv Graasvoll

Oda Marie 
Often

Nina Fjeld
Løfsnæs
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FA
SILITETER Realfagsbygget

Forskerklassen er re-
gelmessige brukere 
av bølgetanken. Her 
kan du teste skip, flyt-
ende vindmøller eller 
bølgekraftverk i realis-
tiske klimaforhold. 

U1, rett ned trappa fra 
resepsjonen 

Her vil du høre fore-
drag, få informasjon, 
se på revy, prisutdelin-
gen GullE og mye mer 
som skjer.

AUDITORIET BØLGETANK
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U2

Du kan bli sertifisert til 
å bruke fotostudio, skriv 
deg opp på lista og 
bruk vårt profesjonelle 
utstyr. 

U2

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

LYDSTUDIO FOTOSTUDIO
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SOLLI PLASS
STUDIE- OG KARRIERESENTER

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

36



ST
U

D
IE

TI
D

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 van-
skelige kapitler.

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

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 fag-
kunnskapene 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.

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 studie-
tiden 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.

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!
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§ 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 over-
holde frister.

Holde orden.

 ORDENSREGLER

Dine valg betyr noe. For deg - og for andre. 
Hva vil du bidra med?

ORDEN
Det kan være overveldende å 
begynne på ny skole, med nye 
omgivelser, nye medelever og 
nye lærere. På Elvebakken job-
ber vi derfor systematisk for 
at du skal bli trygg og fortrol-
ig i det nye miljøet. Retten til 
et godt skolemiljø er slått fast 
i Opplæringslovens § 9a. Alle 
saker som angår skolemiljøet, 
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 hjem-
mesider). 

38



 ORDENSREGLER   OPPFØRSEL

§ 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 mobiltelefon-
er, datautstyr og digitalt utstyr

Følge skolens regler for bruk av 
hjelpemidler og spesialutstyr.
 

Oppførsel og opptreden 
som ikke aksepteres:

å mobbe eller på andre måter 
krenke andre

å utøve eller true med fysisk 
vold

å fuske eller forsøke å fuske

å ha med, bruke eller være på-
virket av alkohol, narkotika eller 
andre rusmidler

å røyke eller bruke tobakk/snus

å ha med og/eller benytte 
farlige gjenstander

å bruke plagg som helt eller 
delvis dekker ansiktet

ORDEN
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LEDELSEN

Per Solli
Rektor
23 46 73 10
per.solli@ude.oslo.kommune.no

Kjersti Normann
Avdelingsleder, Kreativ
97 11 41 21
kjersti.normann@ude.oslo.kommune.no

Jorunn Løvoll
Avdelingsleder, Kreativ
92 86 13 87
jorun.lovoll@ude.oslo.kommune.no

Helle Solberg
Avdelingsleder, Studiespes
23 46 73 14
helle.solberg@ude.oslo.kommune.no

Ingunn Kjøl Wiig
Avdelingsleder, Studiespes
95 28 15 76
ingunn.kjol.wiig@ude.oslo.kommune.no

Espen Rueness
Assisterende rektor
23 46 73 13
espen.rueness@ude.oslo.kommune.no

Eva Kjølsrød
Økonomisjef
23 46 73 65
eva kjolsrod@ude.oslo.kommune.no

Kristin Aargaard
Studieleder
23 46 73 16
kristin.aargaard@ude.oslo.kommune.no

Henriette Prøven
Avdelingsleder, Realfag
23 46 73 19
henriette.proven@ude.oslo.kommune.

Henriette Sæbø
Avdelingsleder, Elektrofag
23 46 73 66
henriette.saebo@ude.oslo.kommune.no

Liv Graasvoll
Rådgiver
23 46 73 00
liv.grasvoll@ude.oslo.kommune.no

Nina Jensen
Rådgiver
23 46 73 73
nina.jensen@ude.oslo.kommune.no
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SENTRALE PERSONER

Grete Høibye
Rådgiver
23 46 73 00
grete.hoibye@ude.oslo.kommune.no

Oda Marie Often
Rådgiver
23 46 73 00
oda.marie.often@ude.oslo.kommune.no

Nina Fjeld Løfsnæs
Rådgiver
23 46 73 74
nina.lofsnes@ude.oslo.kommune.no

Tor Erik Horvei
Driftsleder
41 32 95 23

Henrik Malmø Moen
Miljøarbeider
91 69 33 42

Preben Alber Lundgaard
Driftstekniker
90 57 52 69

Miriam Kim Johannesen
Bibliotekar
40 20 44 36

Kristin Olstad
Førstekonsulent
23 46 73 36
kristin.olstad@ude.oslo.kommune.no

Hanne Merete Nilsen
Fagkonsulent
23 46 73 39
hanne.merete.nilsen@ude.oslo.
kommune.no

Janet Saur
Fagkonsulent
23 46 73 37
janet.saur@ude.oslo.kommune.no

Birgitte Skundberg
Kontormedarbeider
23 46 73 00
birgitte.skundberg@ude.oslo.kommune.no
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KONTAKTLÆRERE
1 STA
1 STA
1 STB
1 STB
1 STC
1 STC
1 STD
1 STD
1 STE
1 STF
1 STF

2 STA
2 STB 
2 STC
2 STE
2 STF
2 STG 

3 STA
3 STB
3 STC
3 STD
3 STE
3 STF
3 STG
3 STP
3 PBA
3 PBB

1 KDAA
1 KDAA
1 KDAB
1 KDAB

2 KDAA
2 KDAB

3 KDAA
3 KDAB
 

1 MKSA
1 MKSA 
1 MKSB
1 MKSB
1 MKSC
1 MKSC
1 MPA
1 MPB

2 MKSA 
2 MKSB
2 MKSC
2 MPA
2 MPB

3 MKSA
3 MKSB
3 MKSC

1 DHA
1 DHB
1 DHC
 
2 IUDA

3 INTA/
   UTSA

1 ELKA
1 ELKB
1 ELKC 
1 ELKD
1 ELST

2 DAEA
2 ELEA
2 ELEB
2 ELEC
2 ELEV

3 ELELE

Anne Kirsti Wøien
Maria Wold
Eva Ruud
Arild Edsberg
Inger-Mari Kirknes
Nadja Luckin
Simen Husom
Marta Kristin Amdal
Lars Gundersen Merli
Kristian Ekvik
John Andre Louison

Maria Gamman
Dagfinn Ritland
Inga Hole
Egil Eidheim Elseth
Didrik Ellefsen
Marta Szmulik Sveen

Ingeborg Urke Myklebust
Ellen Arnesen
Ida Carine Longva
Lars Greger Granlund
Ingvild Mjøset Bogen
Kristian Tveitehaug Bergaplass
Sonja Medin
Arve Omtvedt Berntzen 
Elisabet Dybvik
Eva Evenmo

Linda Haagensen
Marianne Helsvig
Atle Næsheim
Zhang Li

Grim Erland Lyng Svingen
Biljana Haug

Camilla Aas
Christine Meier

Gaute Baardsen
Mats Mikael Svanberg
Nasser Sadeghi
Milan Huska
Tore Gjertsen

Jahn Irgens
Julian Kvassheim
Jack Hansen
Peer Holme Sagvaag
Lars Kvakkestad

Rolf Gunnar Vadseth

Ane Nordberg
Petter Andersen
Ragnhild Karijord

Ingrid Bryne

Trond Halvorsen

Petra Jonsdatter Helgesen
Anders Grøstad
Gro Drotninghaug
Ole-Robert Vestå
Sissel Stokkedal
Jacob Broch-Due
Juan Arango
Camilla Sandum

Marit Jakobsen
Geir Øvrebø
Ragnar Larssen
Ove Jamt Dahl
Andreas Bretteville

Martin Skorbakk
Jan Peder Flood
Lene Amundsen

DH

ST MKNAVN NAVN 

NAVN

NAVNNAVN ELKDA/SF
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VIKTIGE ADRESSER

ELVEBAKKEN VGS

Vestre Elvebakke 3

VULKAN GYMSAL

Maridalsveien 17

VAHL GYMSAL
Vahls gate 4
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20. Skolestart
20. Foreldremøte Vg1 ST
21. Foreldremøte Vg1 MK, Vg1 MP
      Vg1 KDA, Vg1 EL, Vg1 DH
27. Foreldremøte alle VG2
31. Frist for valg av tillitselever

 5.   Elevlagstorg
20. Elvelangs

1-5. Høstferie
18.  Plandag
20.  Lørdagsskole
26.  Frist for søknad om                                                                          
       tilrettelagt eksamen

12. Foreldremøte 1ST
13. Foreldremøte 1DH, 1EL, 1MK, 
       1KDA
19. Foreldremøte alle VG2
20. Informasjonsmøte foreldre VG3
NB: Uke 48,49 Heldagsprøver

10. Fagvalgsmesse
20. Siste skoledag før   
      ferien
21. Juleferie

 3.   Skolestart
15. Frist for fagvalg
22. Åpen dag
31. Frist for oppmeldin    
       til privatisteksamen

15. Frist for å søke   
      VIGO og til Durham
18-22. Vinterferie
27. Revypremiere

7. Åpen dag på 
    universiteter og 
    høyskoler
8. Kvinnedagen

15. Frist samordna      
      opptak
15-22. Påskeferie

  1. Arbeidernes dag
15. Melding om 
       eksamenstrekk
17. Norges nasjonaldag
30. Kr.Himmelfart
31. Fridag

10. 2. pinsedag
14. GullE
21. Siste skoledag


