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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, 
gruppebygging og måltider - alt sånt 
som bidrar til at du blir kjent med de 
andre i klassen og på trinnet.

Dette er en overnattingstur som varer et 
døgn. Du møter som vanlig på skolen den 
dagen du reiser. 
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Hvem:
Alle førsteklassinger

Hvor:
Lunde leirsted ved 
Oslofjorden i Vestby 
kommune

Når:
Helt i starten av skoleåret, 
se eget informasjonsbrev. 
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INNHOLD
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PER SOLLI
Per Solli, også kjent som Don Solli, er vår alles kjære rektor. Han er den mest imøte-
kommende 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 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 gal-
leriE. Jeg tenker at det er viktig å ta aktivt 
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 
roller og oppgaver her på skolen. 

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 mer enn 80 ulike 
skoler. Alle har forskjellig bakgrunn. Det 
gjør at vi får en veldig mangfoldig og flott 
elevgruppe.

Hvorfor ville du være rektor på 
Elvebakken?
Da jeg var guttunge, var Elvebakken en 
veldig spennende 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 Elvebakken.
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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 forventninger, og 
det er opp til oss å innfri disse. 
Det er like spennende hvert år!

Hva er viktig for å gjøre det bra på sko-
len?
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.

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.
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FAGTILBUD
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STUDIESPESIALISERING
Hvorfor valgte dere å søke Elvebakken?
Vi syntes Elvebakken virket som en bra skole. Det er  
utfordrende at folk jobber hardt og at det er et høyt 
faglig nivå.

Vi hadde hørt mye positivt om særlig skolemiljøet. På 
åpen dag hadde revyen et mini-show som virket veldig 
kult. Kort oppsummert: bra revy, bra miljø og bra skole.

Hva er det beste med Elvebakken? 
Det er folkene. Miljøet blir så bra av at det er masse ulike 
mennesker fra forskjellige steder i byen. Spesielt betyr 
revyen mye. Det er kjempegøy og lærerikt. Veldig mange 
er med på revyen og da blir det en stor gjeng med godt 
samhold.

Hvorfor valgte du programmet du valgte?
Vi likte jo egentlig opplegget man hadde på ungdomsko-
len hvor man hadde mange forskjellige teoretiske fag 
som gikk ut på å lese og reflektere over det man har lest. 
Derfor er «studie» det beste for oss.

Hvilke fasiliteter på skolen bruker du? 
Vi går studiespesialiserende, så det blir mest 
klasserommene. Men i friminuttene er vi ofte i kantina 
eller på studiesenteret som heter Solli plass. Vi er også 
veldig glade i auditoriet vårt hvor revyen spilles.

Hvilke utfordringer kan man møte på i første klasse, 
og hvordan kan man takle dem?

Man føler seg kanskje litt liten i forhold til de store 
tredjeklassingene, men de er veldig snille. Elvebakken er 
en stor skole, så det er vanskelig å finne frem i starten, 
men du venner deg til det kjapt. Hvis ikke du finner frem 
er det bare å spørre folk. 

Hvilke tips har du til førsteklassingene som skal 
begynne her?
Bli med i revyen, et elevlag, fadderopplegget og vær ak-
tiv i skolemiljøet. Ta kontakt og snakk med andre. Også 
de du ikke kjenner. 

Magnus Windelstad og Elisabeth H-Flermoe
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STUDIESPESIALISERING
Ask Wasstøl og Rida Mahmud

Hvilke utfordringer kan man møte på i første klasse, 
og hvordan kan man takle dem?
Elvebakken er en skole der man møter veldig flinke 
mennesker. Du har tidligere kanskje vært den smarteste 
i klassen, men så blir du plutselig gjennomsnittlig. Det 
kan være en stor utfordring i starten, men det gjør jo at 
det blir utrolig gøy å jobbe sammen, fordi alle bidrar. 
Du får mye større frihet i videregående, og må følge 
med på hva som skjer på skolen selv. Det kan være en 
utfordring å disiplinere seg, men man blir utrolig mye 
bedre til å ta ansvar. 

Hvilke tips har du til førsteklassingene som skal 
begynne her?
Ikke stress. Da jeg startet på Elvebakken følte jeg de 
første månedene at alt gikk dårlig. Blant annet så gikk 
karakterene ned. Jeg var veldig usikker og det er en stor 
skole. Det er sånn med videregående at man kan gå på 
en smell i starten, og så er det bare å jobbe seg inn i det. 
Når du først har kommet inn i det, går alt mye bedre.

MED KUNST, DESIGN OG ARKITEKTURMagnus Windelstad og Elisabeth H-Flermoe

Hvorfor valgte dere å søke Elvebakken?
Vi valgte Elvebakken fordi vi har hørt at det er en veldig 
bra skole, både når det kommer til selve skolemiljøet og 
de faglige resultatene. I Oslo er det bare to skoler som til-
byr dette utdanningsprogrammet, så det var lett å velge. 
Dessuten tilbyr Elvebakken så mange forskjellige 
programfag som vi kan ta på Vg2 og Vg3. Vi kan velge alt 
fra musikk til kjemi i tillegg til kunstfag. Det er veldig fint 
at man kan kombinere flere fag. Man kan til og med få 
full realfagskompetanse mens man går på KDA.

Hvorfor valgte du programmet du valgte?
Vi er veldig interessert i og opptatt av kunst og arkitektur. 
Det å kunne få generell studiekompetanse mens man 
jobber  med kreative fag virket ganske fristende. 
Det er også fint å kunne velge å ikke ha så mange 
studiespesialiserende fag. 
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Tora Hesthammer og Haldis Hognestad Hasler
MED MEDIER OG KOMMUNIKASJON

Hvorfor valgte dere  å søke Elvebakken?
Fordi familie og venner har snakket mye bra om skolen. 
Beliggenheten er bra, og så virket det som om miljøet 
var variert med en sammensatt elevgruppe. At det fantes 
forskjellige typer folk, litt sånne typer folk vi ville bli kjent 
med. 
Miljøforandring er bra og Elvebakken virket som en bra 
skole for det. Det er mange forskjellige folk, så du er 
garantert å finne noen noen som passer for deg.

Hva slags tips har du til førsteklassingene som skal 
starte?
Gjør en liten innsats på starten av skoleåret når det 
kommer til skolearbeidet, så blir det ikke så mye på 
slutten av skoleåret. Rett og slett prøv å interessere deg 
for alle fagene. De er egentlig veldig spennende når man 
først engasjerer seg litt. Prøv å følg med i timene så alt 
ikke hoper seg opp på slutten. Finn ut av hva du har lyst 
til å lære mest om og hva du har lyst til å bli flink i.
Bli kjent med folkene i klassen din og rundt deg. Bare 
prøv å bli kjent med så mange som du kan, så finner du 

Hvilke utfordringer kan man møte på i førsteklasse 
på Elvebakken?  
At man kanskje er litt forvirra og at det er veldig 
annerledes enn ungdomsskolen. Men man kommer fort 
inn i det, så det er ikke noe stress egentlig. Vær tålmodig, 
så ordner det meste seg. 
Det er veldig mange på skolen å forholde seg til. Men de 
aller fleste er utrolig greie. 

Hvorfor valgte dere programmet medier og
kommunikasjon?
Vi var interessert i medier og hvordan mediene påvirker 
oss. Vi var litt lei av vanlig ungdomsskole og hadde lyst 
til å gjøre noe mer kreativt og praktisk. Vi er opptatt av 
foto og design, og hadde lyst til å å ha en hverdag som 
gikk ut på det. Samtidig som vi får studiekompetanse.  

STUDIESPESIALISERING 

de vennene som passer best til deg til slutt. Dessuten 
forandrer vi oss underveis, så plutselig er det gøy med 
helt andre enn de du pleide å henge med også. 
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MEDIEPRODUKSJON
Marcus Sandaas og Karine Daleng 

Hvorfor valgte dere å søke Elvebakken?
Elvebakken er en utrolig bra skole. Bare Elvebakken er 
Elvebakken. Det er så mye variasjon både i fagtilbud og 
miljø. Elvebakken får til ting som ingen andre skoler i 
Oslo får til. For oss på MP er det utrolig utfordrende og 
gøy å skulle tenke på hva som trengs ute i det kreative 
arbeidslivet. Vi får mye ansvar og det stilles store krav 
til oss. Samtidig får vi utrolig stor frihet når vi kan ta 
ansvaret. 

Hvorfor valgte dere programmet Medieproduksjon?
Vi elsker alt som har med medier å gjøre. Det har betydd 
veldig mye å få jobbe med kommunikasjon og design, 
som vi synes er kjempegøy. Det er lettere å få gode 
karakterer når du liker det du holder på med. Det har 
veldig mye å si, så søk på det du liker istedet for å tenke 
på hva alle andre sier. 

Hvilke utfordringer kan man møte på i første klasse, 
og hvordan kan man takle dem?
Man må liksom trappe opp et steg i modenhet fordi 
nå er det videregående. Det er veldig mye nytt når 
man begynner på på videregående. Måten man jobber 
på, måten man kommer frem til ting, måten man blir 
vurdert på og hele arbeidsmiljøet er forskjellig. Det er litt 
spennende med den utfordringen. 

Hvilke tips har du til førsteklassingene som skal 
begynne her?
De bør være klare for å takle flere oppgaver på en gang. 
Litt vanskeligere oppgaver enn kanskje for tiende klasse. 
Noen ganger kan det være litt mye styr, men går veldig 
bra.  Alt pleier å ordne seg, hvis man bare vil nok. Det er 
ikke alltid vennene fra ungdomsskolen du har gjennom 
livet ditt. Du møter mange nye på videregående som du 
blir godt kjent med, og som kanskje blir med deg videre 
i livet. 

Tora Hesthammer og Haldis Hognestad Hasler
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DESIGN OG HÅNDVERK
Philippa Røstnæs og Vilma Otterlei 

Hvorfor valgte dere  å søke Elvebakken?
Vi valgte å søke på Elvebakken fordi vi hadde lest og hørt 
mye fint om  skolen og fikk et sykt bra inntrykk på åpen 
dag. 

Hvorfor valgte dere Design og Håndverk?
Vi valgte Design og Håndverk fordi det er et 
annerledes og veldig kreativt utdanningsprogram.  
Det virket som en veldig riktig linje for en kreativ person.
Det kunne være veldig gøy med en litt annen type skole-
hverdag og vi har alltid vært fan av å jobbe kreativt. 

Hva er det beste med Elvebakken?
Det best med skolen er at lærerne er kjempekule og 
kreative. De vil at du skal gjøre det bra. Elevene er 
kjempesnille og det er et sykt bra miljø på skolen.

Hvilke utfordringer kan man møte på i førsteklasse 
på Elvebakken?  
Det kan være ganske vanskelig å bli vant til hvor 
annerledes videregående er fra ungdomsskolen, med 
nye mennesker, timeplaner, fag og en stor skole som det 
er veldig lett å gå seg vill i.
Det er en veldig sosial skole med mange sosiale 
aktiviteter, så det er viktig å sørge for å få gjort det man 
skal også.

Har dere noen tips til førsteklassingene som skal 
starte?
Det beste tipset er å ikke stresse, bare ta det rolig. Vi 
stresset unødvendig mye i starten. Bare ha det gøy og 
ikke stress! 
Vit at lærerne er kjempesnille, så hvis det er noe som 
helst, ikke nøl med å si ifra og vær tålmodig. Det tok meg 
en stund å bli kjent med hvordan videregående funker.
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ELEKTROFAG
Hvorfor valgte du å søke Elvebakken?
Jeg bestemte meg allerede da jeg var på Elvebakken 
gjennom utdanningsvalg i 9. klasse. Det var så gøy at 
jeg dro tilbake i 10. klasse. Det at vi ikke bare går på en 
elektrolinje for oss selv, men blir inkludert i både revy, 
elevlag, alle HappEnings på Solli plass og kan ta fag fra 
andre linjer tiltalte meg veldig. 
 
Hvorfor valgte du Elektrolinja?
Jeg leste en artikkel av ei jente som hadde gått på 
elektrolinja på Elvebakken. Hun skrev at det ikke var 
så skummelt å være jente blant guttene her. Hun ble 
inkludert og sa at det var et trygt valg. Jeg er helt enig 
med henne! Det har vært kjempekult å være jente her. 
Det er også jentesamlinger med alle de andre jentene på 
elektrolinjene fra andre videregående skoler i Oslo. Selv 
om du velger elektrolinja på Elvebakken kan du ta fag 
som 1T matematikk, R1 og R2 og Fysikk 1. Dermed har 
du muligheter til å søke deg inn på Ingeniørstudiet og du 
får et konkurransefortrinn fordi du har fått mye praksis 
i fagene. Alle som tenker at de ønsker å arbeide med 

Aida Kristensen
teknologi, data eller robotisering bør gå elektrolinja på 
Elvebakken!
 
Hva er det beste med Elvebakken?
Det åpne miljøet! Det er alltid noe som foregår, alltid noe 
kreativt. Bli med i revyen, det kommer du til å huske 
resten av livet. Det er også mange elevlag så du vil 
uansett finne noe som passer for deg. Det skal vanskelig 
gjøres å mistrives her.
 
Hvilke utfordringer kan man møte på i første klasse 
på Elvebakken?
Det er helt annerledes enn ungdomsskolen. Start tidlig 
med å jobbe med fagene, husk at du må få gode nok 
resultater for å komme inn på Vg2. Snakk med de andre 
elevene, lærerne, rådgiver og ledelsen. De hjelper deg. 
 
Har du noen tips til førsteklassingene som skal 
starte?
Ikke hold igjen på drømmene, ideene eller kreativiteten 
din! Snakk med lærerne. De sier som regel alltid JA. I min 
klasse fikk vi bygge en gokart fordi vi turte å spørre.
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NOE MER
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ELVEBAKKENREVYEN
Elvebakkenrevyen 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?

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 28. 
februar 2018. 

I fjor vant Andrea Berntzen prisen for 
beste kvinnelige skuespiller. Vi har vunnet 
revyprisen fire ganger og fått 10 seksere 
på tretten forsøk. Vi trenger deg for å 
toppe det! 

Bli med og lag 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.
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INTERNASJONALT
Hver onsdag i storefri skjer det noe ...

Følg med på Infoskjermen!

Last ned  appen Infoskjermen GO
Kodeord: ELVEBAKKEN

Elvebakkens gode samarbeid med 
New College Durham gjør at vi kan tilby

 Vg2 i England for elever på studie-
spesialisering, 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 en personlig tutor som følger med i 

den faglige utviklingen og som passer på 
at elevene har det bra på skolen og i verts-

familien.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.
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GALLERIE MAGASINE
GalleriE er et galleri som styres av elever 

på Elvebakken videregående skole. Siden 
2007 har de hatt en årlig utstilling med 

kunst laget av skolens elever. I tillegg 
ble utstillingen flyttet fra Elvebakkens 

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 Facebook.

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!
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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 derfor skal 
elevene fortsatt jobbe med solidaritets-

prosjekter i samarbeid med Plan. 
Nå bygger vi skole for San-folket i 

Zimbabwe. Hvert år arrangeres en 
solidaritetsdag der elvene jobber og 

samler inn penger til prosjektet. Gjennom 
hele skoleåret arrangerer organisasjon-

skomiteen også flere møter og sosiale 
sammenkomster.

w

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

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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w

ELEVLAG

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!

ELEVLAGSTORG 
6. SEPTEMBER
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ELEVRÅDET
Elevrådet på Elvebakken er aktivt og har 
et tett samarbeid med den nasjonale 
Elevorganisasjonen og med ledelsen på 
skolen. Elvebakken fikk i 2017 prisen for 
Oslos beste elevråd!

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 
september. Elevrådsstyret velges på års-
møtet. 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. 

Møtene er åpne for alle skolens elever. 
Vanligvis pleier det å være elevrådsmøte 
annenhver uke.  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. I juni 2017 
overtokk elevrådet hele skolen i fire dager 
og gjennomførte en temauke om 
integrering. 

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).
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FORSKERKLASSEN
I forskerklassen på Elvebakken får du 
muligheten til å slippe ut din indre 
Einstein. Den holder sammen i tre år. 
Alle får kjemi, matematikk R, fysikk og 
teknologi og forskningslære, i tillegg til ett 
valgfritt programfag i Vg2 og Vg3. Forsk-
ning og vitenskapelige metoder trekkes 
inn i flest mulige fag. Vi har et maritimt 
testsenter med en bølgetank som er 7 me-
ter lang, 2 meter bred og 2,5 meter dyp, 
for å teste offshorekonstruksjoner, skip, 
flytende vindmøller eller 

bølgekraftverk i realistiske klimaforhold. 
Elevene kan selv operere avansert 
måleutstyr for måling av krefter,
bevegelser og vind. På taket står fire 
solcellepanel finansiert av Hafslund ASA. 
Panelene står i forskjellige 
himmelretninger og har ulike vinkler for 
å teste ut blant annet effekt. De er koblet 
til en værstasjon med vindmåler og annet 
måleutstyr. Både elevene på elektro 
og studiespesialisering benytter utstyret.
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PRAKTISK INFO
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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 karakter 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 ordenskarakter. 
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.

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 

PERMISJONER kan innvilges av 
kontaktlærer for inntil én dag. Elever som 
har behov for permisjoner utover det, 

NYTTIG Å VITE

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.
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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 eksamens-
karakterene dine stå. Standpunktkarak-
terer får du når faget avsluttes.

ÅPNINGSTIDER
Skolebygget
Mandag - torsdag

Mandag - fredag

Mandag - torsdag

08:00 - 20:00

08:00 - 16:00

09:00 - 16:00

Fredag
08:00 - 17:00

Resepsjonen

Helsesøster

Alle skal registreres i resepsjonen.

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.

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 har kontor-
tid mandag til torsdag kl. 09.00–15.00 
samt noen fredager. 
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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.

UTSTYR som skolen låner ut til elever 
 har myndighetene 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 erstatningsansvarlig 
for utstyret som lånes.
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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
 læringsplatformen ITsLearning via 
skolens hjemmeside. Her kan man følge 
med på lekser, innleveringer og tilbake-
meldinger fra faglærer.

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 om 
studiedag. 
Her finner du skjemaer for mange forskjellige behov:

ᵒ Avtale om lån av IKT-utstyr 
ᵒ Fritak for vurdering av sidemål 
ᵒ Fritak fra vurdering av fag 
ᵒ Søknad om støtteundervisning 
ᵒ Søknad om studiedag 
ᵒ Søknad om permisjon 
ᵒ Tilrettelegging ved eksamen 
ᵒ Valg av fremmedspråk 
ᵒ Valg av matematikk 

Elvebakkens hjemmeside: www.elvebakken.vgs.no



34

1
2
3
4
5
6
7
8

STUDIE- OG KARRIERE SENTERET 
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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 arbeids-
stasjoner. Her kan du kan jobbe sammen 
med andre i gode omgivelser.
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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 
utenlandsstudier, presentasjonsteknikk, 
ekstrakurs i for eksempel R 2, kjemi 2, 
fysikk 2 og sidemål

STUDIETIMER
veiledning i fag, jobbe i kollokviegrup-
per, søke informasjon med hjelp fra 
bibliotekar eller lærer, finne fagstoff til 
oppgaver eller inspirasjon til fordypning-
soppgaven i norsk

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



38

RÅDGIVERNE
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 digi-
talt. 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, og de kommer med ideer til hvordan 
vi kan utvikle oss videre.
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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. 
Skjema finnes på skolens hjemmeside.

STUDIETID
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.

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. 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. 
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ORDENSREGLER
Det kan være overveldende å begynne på ny
skole, med nye omgivelser, nye medelever 
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 
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 
hjemmesider). Reglene for orden og 
oppførsel gjengis her, med utfyllende
kommentar for Elvebakken.

REGLER FOR ORDEN

(Osloskolens reglement § 4) 
Elevene skal
ᵒ møte presist 
Elever som kommer etter at lærer er ferdig 
med registrering, får ordensanmerkning. 
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.
ᵒ møte forberedt til opplæring
ᵒ ha med nødvendig utstyr
ᵒ gjøre arbeid til rett tid og overholde frister 
ᵒ holde orden
Ordenskarakteren vurderes nedsatt ved 10 
enkeltanmerkninger per termin.
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«Retten til et godt
skolemiljø er slått fast

i Opplæringsloven §9a»

REGLER FOR OPPFØRSEL
(Osloskolens reglement § 5)

ᵒ 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.

ᵒ 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
Opplæringsloven § 9a, og vil utløse et
enkeltvedtak.

ᵒ 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 
forstyrrelser i studietimer regnes som
brudd på dette punktet.

ᵒ 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 
forklaring på, regnes som brudd på op-
pførselsreglene. Dersom det ulegitimerte 
fraværet er 5 hele dager eller 20 enkelt-
timer, vurderes det å sette ned atferds-
karakteren til nokså godt, og ved 10 hele 
dager eller 40 enkelttimer til lite godt.

ᵒ 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. 

ᵒ vise nettvett og følge skolens regler for 
bruk av mobil og digitalt utstyr
Læreren kan kreve at PC og mobiltelefon-
er skal slåes av eller legges bort. Juks og 
plagiat er å regne som dårlig oppførsel, og 
det kan føre til nedsatt atferdskarakter.

ᵒ følge skolens regler for bruk av
hjelpemidler og spesialutstyr
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99 79 83 75
sonja.medin@ude.oslo.kommune.no

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

Ola Frisk
Avdelingsleder,  Realfag
23 46 73 11
ola.frisk@ude.oslo.kommune.no

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

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

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

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

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

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

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

Ingunn Kjøl Wiig
Avdelingsleder,  Studiespesialsering 
23 46 73 17 
Ingunn.kjol.wiig@ude.oslo.kommune.no
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SENTRALE PERSONER

Miriam Kim Johannessen
Bibliotekar
90 78 65 96

Henrik Malmø Moen 
Miljøarbeider
91 69 33 42

Tor Erik Horvei
Driftsleder
23 46 73 33

Preben Albert Lundgaard 
Driftstekniker
90 57 52 69

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

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

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

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

Hanne Merete Nilsen
Fagkonsulent
23 46 73 39
hanne.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

Liv Graasvold
Rådgiver
23 46 73 00
liv.graasvold@ude.oslo.kommune.no
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KONTAKTLÆRERE
ST MKNAVN NAVN

KDA/SF NAVN

DH NAVN

EL NAVN

1 STA
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1 STC
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1 STE
1 STF
1 STF
1 STG

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

3 STA
3 STB
3 STC
3 STD
3 STE
3 STF
3 STP
3 PBGENA

1 KDAA
1 KDAA
1 KDAB
1 KDAB

2 KDAA
2 KDAB

3 SFA
3 SFB 

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 MKKA
3 MKKA
3 MKKB
3 MKKB 
3 MKKC
3 MKKC

1 DHA
1 DHB
1 DHC
 
2 IUDA

3 INTA/UTSA

1 ELKA
1 ELKB
1 ELKC 
1 ELKD
1 ELKE

2 DAEA
2 ELEA
2 ELEB
2 ELBC

Lars Gundersen
Andrea Hellweg Steffensen
Rune Bille Rørvik
Tonje Blom
Trygve Olav Lillehagen By
Louise Margaret Hjelmtvedt
Knut Erik Aarvold
Inga Hole
Egil Eidheim Elseth
Didrik  Ellefsen
John Engeseth
Marta Szmulik Sveen

Ingeborg Urke
Durham
Ida Carine Longva
Lars Greger Granlund
Ingvild Mjøset Bogen
Kristian Tveitehaug Bergaplass
Andrea Brun

Kristian Ekvik
Ellen Arnesen
Charlotte Bræck
Petra Helgesen
Anne Lise Jomisko
Knut Landet
Arve Omtvedt Berntzen
Elisabet Dybvik

Grim Svingen
Jakob Orheim
Atle Næsheim
Eva Ruud

Camilla Aas
Ane Norberg

Biljana Haug
Linda Haagensen

Berth-Åke Levander
Mats Mikael Svanberg
Nasser Sadeghi
Knut Ingar Berg
Tore Gjertsen

Jahn Irgens
Julian Kvassheim
Jack Hansen
Kjell Erik Thomassen

Petter Andresen
Liv Graasvoll
Ragnhild Karijord

Trond Halvorsen

Christine Meier

Anne Holøien
Ranveig Aas-Hansen
Helene Samuelsen
Jacob Broch-Due
Ragnar Larssen
Elida Sandneseng
Ove Alexander Dahl
Lise Høye Haugan

Martin Skorbakk
Marit Jakobsen
Lene Amundsen
Jan Peder Flood
Eivind Lentz

Simen Husom
Gro Drotninghaug
Eva Evenmo
Sissel Stokkedal
Vibeke Nilsen
Anders Grøstad
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Vahl flerbrukshall
Vahls gate 4 --------------->



ELVEBAKKEN 
VESTRE ELVEBAKKE 3, 0182 OSLO

Tlf. 23 46 73 00
elvebakkenvgs@ude.oslo.kommune.no
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Års-
kalender

      AUGUST
21.  Skolestart
21.  Foreldremøte
 1DH, 1MP, 1EL, 1KDA, 1MK

22.  Foreldremøte
1ST

28.  Foreldremøte
Alle vg2 

SEPTEMBER
1.    Frist for valg av tillitselever og skolevalg
6.    Elevlagstorg!
11.  Valgdag! Bruk stemmeretten! 
21.  Elvelangs

OKTOBER
2.-6. Høstferie :)
19.    PLAN-dag. Skaff deg jobb!
27.    Frist for søknad om tilret-
telagt eksamen

NOVEMBER
7.   YOU-messe i Oslo Spektrum
13. Foreldremøte 1ST
14. Foreldremøte 1KDA, 1MK, 1MP, 1DH, 1EL
20. Foreldremøte alle Vg2
21. Informasjonsmøte for foreldre alle Vg3
Uke 47-48 Heldagsprøver, se  egen plan

DESEMBER
4.     Fagvalgsmesse
21.  Siste skoledag før jul

JANUAR
2.    Skolestart
15.  Frist for fagvalg
23.  ÅPEN DAG <3
31.  Frist for oppmelding til 
       privatisteksamen 

FEBRUAR
17. 
Frist for 
søknad i VIGO 
og til Durham

19-23.
Vinterferie 
Intensivuke for 
revyen 

28. 
Revypremiere

MARS
1. 
Frist for 
endring i 
VIGO

8. 
Kvinne-
dagen og 
åpen dag på 
universitet 
og 
høgskoler
26. 
Påskeferie

APRIL
3. Første 
skoledag etter 
påske
Uke 15-16-17: 
Heldags-
prøver
15. Frist 
samordna 
opptak 

MAI
1.    Fridag
10. Fridag
11. Fridag
15. Melding
eksamenstrekk
17. Fridag
21. Fridag 

JUNI
18.  gullE
21.  Siste skoledag

JULI
GOD SOMMER!


