VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2018/19
MÅLSETTING:
•
•

Skape en trygg og god skolestart for alle!
Få gjennomført kjerneoppgaver på en smidig måte.

ORGANISERING:
•
•
•
•

Alle trinn, ikke bare vg1, møter til en felles velkomst i kantina
Alle klassene får et basisrom de første to dagene + i studietiden på torsdag
VIP-Makkerskap introduseres på vg1 og vg2 (evt. også vg3)
Felles samling i kantina i lunsjen for ALLE elever (max. 15 min) fredag 25/8

Mandag 20/8

VG1

VG2

VG3

Oppmøte i kantina kl. 8.30
Velkommen v/ rektor

Oppmøte i kantina kl. 10.00
Velkommen v/rektor

Oppmøte i kantina kl. 11.30
Velkommen v/ rektor

Klasseopprop v/ kontaktlærer

Klasseopprop v/ kontaktlærer

Klasseopprop v/ kontaktlærer

Samling med kontaktlærer på
basisrom.

Samling med kontaktlærer på
basisrom.

Samling med kontaktlærer på basisrom.

Tirsdag 21/8

Introduksjon av MAKKERSKAP.
Bli-kjent og omvisning på skolen.

Oppstart av MAKKERSKAP.
Bli-kjent

(Oppstart MAKKERSKAP)
Bli-kjent

Bokposer med elevenes navn står på
basisrommene

Oppstart elevsamtaler

Oppstart elevsamtaler

Oppstart elevsamtaler?

Bokutlevering etter oppsatt plan kontaktlærer følger klassen

Bokutlevering etter oppsatt plan kontaktlærer følger klassen

Fire ulike aktiviteter for vg1:

Elevsamtaler (basisrom)
NB.Sjekk planen

Elevsamtaler (basisrom)
NB. Sjekk planen

Kontaktlærer setter opp plan for
elevsamtalene.

Kontaktlærer setter opp plan for
elevsamtalene.

Bokutlevering etter oppsatt plankontaktlærer følger klassen.

Bokutlevering etter oppsatt plankontaktlærer følger klassen.

Oversikt over tider for bokutlevering
finner dere i kalenderen og på Its. Det
er viktig at klassen kommer samlet
ned til 005 sammen med
kontaktlærer. Husk å ta hensyn til
dette når dere setter opp tidsplanen
for elevsamtalene.

Oversikt over tider for bokutlevering
finner dere i kalenderen og på Its. Det er
viktig at klassen kommer samlet ned til
005 sammen med kontaktlærer. Husk å
ta hensyn til dette når dere setter opp
tidsplanen for elevsamtalene.

1.Elevsamtaler på basisrom (½ dag)
2.Bli-kjent-på-Trones ("natursti")
Kontaktlærere / faglærere deltar på
natursti.
Idrettsfag arrangerer
3. IKT-informasjon (Kantina) v/Johan
og Roger
4.Grilling i lunsjen
(Her trenger vi hjelp av alle de som
ikke er kontaktlærere til å "flippe
noen burgere")

SE EGEN PLAN NEDENFOR

Onsdag 22/8

Torsdag 23/8

Undervisning etter ordinær timeplan Undervisning etter ordinær timeplan
før lunsj
før lunsj

Undervisning etter ordinær timeplan før
lunsj

"Byttedag - programfag" - i
biblioteket i lunsjen.
Mangler du et programfag? Har du
fått feil språk? Lurer du på om det er
mulig å bytte gruppe?
Kom innom - så kan vi kanskje hjelpe
deg!
(NÆRO, ULAS, ØVAN, HEHE, ASIN,
REID)

"Byttedag - programfag" - i biblioteket i
lunsjen.
Mangler du et programfag? Har du fått
feil språk? Lurer du på om det er mulig å
bytte gruppe?
Kom innom - så kan vi kanskje hjelpe
deg!
(NÆRO, ULAS, ØVAN, HEHE, ASIN, REID)

Elevsamtaler etter lunsj

Elevsamtaler etter lunsj

Elevsamtaler etter lunsj

Undervisning etter timeplan

Undervisning etter timeplan før lunsj

Undervisning etter timeplan før lunsj

Alle klasser disponerer sine basisrom
etter lunsj.
Resten av dagen kan disponeres til
resten av elevsamtalene og/eller
aktiviteter som klassen ønsker å gjøre
sammen.

Alle klasser disponerer sine basisrom
etter lunsj.
Resten av dagen kan disponeres til
resten av elevsamtalene og/eller
aktiviteter som klassen ønsker å gjøre
sammen.

Utflukt? Ballspill? Grilling?
Ønsker dere å benytte skolens griller,
avtal dette med Steinar og Tarjei.
Skolen stiller med griller og grillkull.
Husk å rydde opp ute og inne.

Utflukt? Ballspill? Grilling?
Ønsker dere å benytte skolens griller,
avtal dette med Steinar og Tarjei.
Skolen stiller med griller og grillkull.
Husk å rydde opp ute og inne.

Fredag 24/8

Undervisning etter timeplan

Undervisning etter timeplan

Undervisning etter timeplan

FELLESSAMLING I KANTINA I
LUNSJEN kl. 11.30

FELLESSAMLING I KANTINA I LUNSJEN
kl. 11.30

FELLESSAMLING I KANTINA I LUNSJEN kl.
11.30

Is til alle! Kort innslag fra scenen.
Her trengs det hjelp til å dele ut is!

Is til alle! Kort innslag fra scenen.
Her trengs det hjelp til å dele ut is!

Is til alle! Kort innslag fra scenen.
Her trengs det hjelp til å dele ut is!

OPPMØTE DE FØRSTE DAGENE

Det er viktig at kontaktlærer melder tilbake til kontoret v/Kirsti om det er elever som ikke møter første skoledag og ut resten av uka. Meld
inn fravær hver dag, med mindre det er fravær som er avtalt med eleven.
OPPMØTE TIL UNDERVISINGEN
Når undervisningen starter, er det også viktig at faglærere melder tilbake med en gang om det er elever som ikke kommer til timene. Det
samme gjelder hvis det dukker opp elever som ikke står på listene. Elevene kan ikke bare bytte gruppe på eget initiativ. De må henvende
seg til trinnleder.
ORDEN I KLASSEROMMENE
Vi vil at pultene skal stå to og to når alle øktene avsluttes. VIP-makkerskap legger opp til at elevene skal sitte i par. Bruk to-tre minutter av
hver økt til å få orden. Plukk søppel. Sett stoler og pulter fint. Da blir det mye triveligere å komme inn til neste time. Ta med gjenglemte
bøker og ladere og lever disse i resepsjonen. Vi forventer at alle elever har bokbind på skolens bøker.
UNDERVISNINGEN
Øktene våre er 90 min. Vi forventer at timene starter presis.

MAT OG DRIKKE I KLASSEROMMENE
Klasserommene kan benyttes av elevene i lunsjen. Spising og drikking i undervisingsøktene må avtales med faglærer.
SPESIALROM OG AUDITORIER
Spesialrom og auditorier skal alltid være låst mellom øktene. Elevene kan ikke oppholde seg i disse rommene uten tilsyn. Her er ikke tillatt
med mat og drikke.

PROGRAM FOR ALLE VG1-KLASSENE
Mandag 20/8
Mål for dagen:
• Bli enda bedre kjent med de andre i klassen!
• Få grunnleggende IKT- informasjon
• Bli litt kjent i nærområdet.
• Gjennomføre elevsamtaler.
• Spise sammen!
• Le litt!

De som trengs til
gjennomføringen av dagen!

Kl. 8.30 – 10.00

1STA, 1STB, 1STC

IKT-info – Kantine

Kl. 8.30 – 10.00

1STD, 1STE, 1STF

Natursti – oppmøte
ute-amfi

FØR LUNSJ
Kl. 10.00 – 11.30

Kl. 10.00 - 11.30
Kl. 8.15 – 11.30

1STA, 1STB, 1STC

1STD, 1STE, 1STF,
1STG
1STH, 1STI, 1IFA,
1IFB

Natursti – oppmøte
ute-amfi
IKT-info – Kantine
Elevsamtaler med
kontaktlærere etter
oppsatt plan (på
basisrom)

LUNSJ
Felles grilling i uteamfiet!
kl. 11.30
Vi griller hamburgere og pølser. Elevene har med egen drikke .
- 12.30

Kl. 12.30 – 13.45

1IFA, 1IFB

IKT-info – Kantine

Johan har en IKT-økt med klassene om pålogging,
programmer, litt nettvett osv.
Idrettsfag har ansvar for gjennomføringen
naturstien.
Oppmøte i ute-amfiet for informasjon.
Kontaktlærer og faglærere er med klassen rundt i
løypa. Fin måte å bli kjent på.
Kontaktlær avtaler med en/flere av de faglærerne
klassen har om hvem som blir med på naturstien.

Steinar og Tarje rigger til og tenner opp grillene.

Alle de som IKKE er kontaktlærere hjelper til fra
kl. 11.00 med å få bord, mat etc. satt opp, hjelper
til med grillingen og ryddingen når gourmetmåltidet er unnagjort.

Johan har en IKT-økt med klassene om pålogging,
programmer, litt nettvett.

ETTER
LUNSJ

Kl. 12.30 – 13.45

1STG, 1STH, 1STI

Natursti – oppmøte
ute-amfi

Idrettsfag har ansvar for gjennomføringen
naturstien.

Kl.13.45 – 15.15

1IFA og 1IFB

Natursti – oppmøte
ute-amfi

Kl. 13.45 – 15.15

1STG, 1STH, 1STI

IKT-info – Kantine

Kontaktlærer og faglærere er med klassen rundt i
løypa. Fin måte å bli kjent på.
Kontaktlær avtaler med en/flere av de faglærerne
klassen har om hvem som blir med på naturstien.

Kl. 12.00 – 15.15

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

Elevsamtaler med
kontaktlærere etter
oppsatt plan (på
basisrom)

