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Redaksjonen
Nesbrumagasinet 2022 er utarbeidet av skolens siste  
klasse på Medier og kommunikasjon. Utdannings- 
tilbudet har vært en del av det innholdsrike miljøet på Nes-
bru vgs, gjennom mange år. Tilbudet flyttes nå til  
Bleiker vgs. da Viken samler fagkompetanse og utstyr de 
nye lokalene der. En stor takk til elevene i 3MK som av- 
slutter sine tre år her på Nesbru vgs. med å bidra med variert 
innhold til årets Nesbrumagasin. Innholdet avspeiler hva de 
ser som interessant for nåværende og høstens nye elever. 

På forsiden er hele MK-klassen samlet. På baksiden ser du 
bilder av skolens Vg3-elever i miljø i og utenfor skolen. 

Nesbru pros and cons
Nesbru vgs. er en skole med store forskjeller og mange  

interessante mennesker. Vi tenkte at det hadde vært lurt for de neste  
elevene på Nesbru å finne ut litt angående hva som er bra med 

 skolen og hva som kan bli bedre. Vi har snakket med tre tidligere  
Nesbruelever som har gått på ulike utdanningstilbud 

og funnet ut mye spennende.

”Bygg og anlegg er det beste jeg har gjort og passet meg ekstremt godt.  
Å gå bygg på Nesbru var ekstremt morsomt, og det var lite  
negativt. Jeg hadde folk å være med og lærerene er blide og villige til 
å hjelpe. Hvis jeg skal påpeke noe negativt, så er det prisene i kantina. 
For å være en ungdom er det vanskelig å ha råd til å kjøpe noe der.”

”Studiespesialiserende er det de aller fleste går. Jeg tok dette fordi det  
passet med mine interesser og tanker om fremtiden. Det jeg syns var bra med  
akkurat denne linja er variasjonen i mennesker. Det er så mange forskjellige folk og 
hyggelige mennesker som gjør skolehverdagen lettere å komme seg gjennom. Cons 
med å gå SSP på Nesbru er svært lite. Det eneste jeg kommer på er at det innimellom 
kan oppstå litt mange prøver på en uke, men det har ikke plaget meg noe særlig.”

”IB er den minste delen av Nesbru føler jeg. Vi er ett par klasser med en del  
elever. Det jeg liker med IB er at jeg får snakket engelsk noe jeg syns er  
ekstremt kult. Jeg liker også at vi som IB klasse blir ekstremt gode venner og vi har 
alle en felles interesse i å snakke ett fremmedspråk. Dette gjør det  
lettere å få seg venner for livet. Noe jeg syns er litt dumt er at det som regel er 
fullt i kantinen så vi må sitte i klasserommet. Jeg har ikke sett på dette som noe 
problem, men det hadde vært fint å kunne bruke kantina siden vi først har den.”

Tekst og foto: Emi Leinslie og Brage Skaret Krefting
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Miljøarbeiderne
Ina og Mattis lyser opp 

dagen

Starter man 08:15 på Nesbru blir man møtt med grøt, 
saft og en “God morgen”. Miljøarbeiderne Ina og Mattis 
står ved inngangen med et stort smil, hver morgen. Er 
det noe man lurer på, trenger hjelp med eller om man 
bare vil snakke, ja da er det bare løpe til Ina og Mattis.

Tekst: Pernille Anderson & Maha Elise Hussami Finvold -  Foto: Kristin Røger Guthe 

Ina og Mattis
Ina og Mattis er begge miljøar-
beidere her på Nesbru Vgs, og 
man møter de ofte der ungdom-
men henger. Ina har jobbet her 
på Nesbru i 6 år, mens Mattis 
har jobbet her i 3 år. Både Mattis 
og Ina ønsket å jobbe som mil-
jøarbeidere for å få en variert, 
morsom og levende jobb, der 
de kunne gjøre noe menings-
fullt og utgjøre en forskjell hos 
andre. Å få jobbe med ungdom 

setter de høyt. Begge forteller at 
ungdommene er høydepunktet, 
og det å kunne snakke med så 
mange, ulike og unike personlig-
heter er noe eget. Ina sier selv;

“Det er bare helt magisk”

Ina og Mattis er lett tilgengelig - her i godstolen ved hovedinngangen. 

Alt fra kopper til følelser
Når elever kommer til Ina og 
Mattis kan de snakke om alt 
mulig. Det er ingenting man 
ikke kan prate om, forteller Ina. 
Det blir snakket om alt fra kaf-
fekopper, alvorlige ting, til dype 
følelser, opplevelser på en fest, 
eller krangling med familie, 
venner eller kjæreste. De snak-
ker om alt som et ungdomsliv 
kan romme, forteller Mattis.

“Alt dere står i, ungdoms-
livet kan jo være intenst”

Selv om Mattis og Ina elsker job-
ben som miljøarbeider, forteller 
de også om vanskelige sider ved 
jobben de har. Mattis forteller at 
noen dager er mere intense enn 
andre, da det kan dukke opp gan-
ske alvorlige saker. Andre dager 
det kan det være mange mennes-

Ungdommene
Det å få treffe så mange hygge-
lige mennesker, og føle at man 
gjør en forskjell, og betyr noe 
for andre, er noe Mattis synes 
er deilig å kjenne på når han 
drar hjem fra jobb hver dag.

“Jeg liker å være sammen 
med dere ungdommer”

De begge er enige i at en viktig 
del av jobben fra deres side er å 
være tilgjengelig og ikke minst 
åpen. Det er også svært viktig 
for dem å bli kjent med alle 
elver, og at alle elever skal føle 
at de kjenner dem, slik at de tør 
å komme hvis det skulle være 
noe. De begge håper, og tror at 
åpenheten gjør det litt lettere for 
ungdommene å stikke hodet inn-
om dersom det skulle være noe. 

ker og mange problemer på en 
og samme dag. Men jeg liker jo 
det også, legger han til. Ina synes 
at det å måtte forklare hvorfor 
elever ikke alltid kan gjøre som 
de selv ønsker, også kan være 
krevende. - En tett dialog med 
elevene er viktig og berikende i 
jobben vi gjør, nevner Ina til slutt.
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Fordypningsoppgaven: 
Her er 6 tips til hvordan du 

kan naile den
Den beryktede FORDYPNINGSOPPGAVEN. Alle skal 
gjennom den. Så i stedet for å rømme fra realiteten, 

hvorfor ikke heller gjøre deg klar? Jo fortere du begynner 
å tenke på det, jo bedre. HELDIGVIS FOR DEG, så får du 

gjennom denne artikkelen mulighet til å lære av de beste.
Tekst og Foto: Ulrik Hellevik og Martin Falck

I VG3 skal alle elever på studie-
spes skrive en fordypningsoppga-
ve i norsk, der du skal analysere 
en eller flere selvvalgte tekster i en 
lengre oppgave, på minimum 5 
sider. Det høres kanskje ut som en 
enorm jobb, og jeg skal ikke lyve: 
det er en ganske omfattende opp-
gave. Men hvis du følger våre seks 
tips til hvordan skrive en knasen-
de god fordypningsoppgave, så 
tror jeg du vil bli positivt overras-
ket over hvor enkelt du kan gjøre 
det for deg selv. Å skrive tekstana-
lyse trenger ikke bare være pes!

Men hvorfor skal du høre på OSS, 
egentlig? Jeg heter Ulrik Hellevik, 
og samarbeider med Martin Falck 
om å lage denne fordypningsopp-
gave-guiden. Vi går i 3MK 21/22 
og har skrevet fordypningsoppga-
ve i år. Jeg fikk 6 på min 
fordypningsoppgave, og Martin 
fikk 5, så vi kan trygt si at vi har 
mestret denne oppgaven. Det er 
jo et lite element av selvskryt 
involvert her, men så lenge det 
hjelper deg å skrive en bedre 
oppgave, så er vel det greit, håper 
vi?

”Bruk alle ressursene skolen har å tilby! 
Både alle norsklærerne, bibliotekarer-
ne… Alle ønsker at du skal gjøre det 
så godt som mulig, og alle er her for å  
hjelpe deg. Det er lov og lurt å spørre 
om hjelp!” -  Norsklærer Håkon Hjelle 
Carlson

OBS: Denne guiden baserer seg på oppgavebeskrivelsen til  
fordypningsoppgaven fra 2021/2022. Det kan hende det vil være 
små endringer når det er deres tur, kanskje i formuleringen av 
oppgavebeskrivelsen eller tekstkravene, men oppgaven vil nok ikke 
endre seg vesentlig nok til at du ikke kan bruke denne guiden. Lyst til å lese fordypningsoppgavene 

våre for referanse? Den lilla QR-koden 
tar deg til Ulriks oppgave, den oransje 
tar deg til Martins!

Dette er biblioteket, ditt one stop shop for alt om fordypningsoppgaven. Her kan du spørre Donna om hjelp til kilder og bøker, 
IT om hjelp med tekniske årsaker og mye mer!

opp til de andre fagene dere har.” 
Du skal altså ikke bare skrive en 
analyse i forhold til norskfaget, 
men du skal klare å knytte et tema 
innenfor norskfaget til et hvil-
ket som helst annet fag i tillegg. 
Dette er kjernen i oppgaven.

“Det vil si at du ikke nødven-
digvis må velge en problem-
stilling knyttet til skjønn-

litteratur, selv om dette er en 
vanlig måte å gjøre det på.” 
-Du MÅ altså ikke velge å 
analysere en tekst, men vi 
ANBEFALER IKKE å velge en 
problemstilling som går uten-
for skjønnlitteratur, fordi dette 
vil kreve mye mer av deg fra 
et faglig ståsted, og dessuten 
kreve mer arbeid i form av at du 
da blir nødt til å bruke tid på å

Det første du bør vite om for-
dypningsoppgaven, er hva opp-
gaven går ut på, hva den ber om, 
og kravene for teksten (lengde, 
tekststørrelse, antall ord, kilder 
osv.). Hvis du går i VG1 eller 
VG2 så er det en stor fordel å få 
vite om dette på forhånd, for det 
lar deg planlegge både hvilken 
tekst du vil analysere, og hva 

slags problemstilling du skal ha, 
altså hvordan du velger å vinkle 
analysen din (mer om 
dette senere). 
I oppgavebeskrivelsen heter det 
at: “Oppgaven kan skrives innen-
for hvilket som helst norskfaglig 
emne, og den skal knyttes opp til 
minst ett annet fag. Alle temaene 
innenfor norskfaget kan knyttes

finne en drøss med ulike kilder. 
Det er viktig å huske at å gjøre 
det vanskelig for deg selv ikke 
nødvendigvis betyr at resultatet 
blir bedre. Da kan det hende at 
du bare bruker mer tid og arbeid 
på en oppgave som hadde blitt 
akkurat like bra om du valgte 
en enklere vei. Og når du velger 
den enklere veien, så betyr det at 
det finnes mer rom for å gjøre 
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din oppgave unik og sprudlende. Gjør som oss, 
velg deg heller en bok du har lyst til å analysere.

Og før vi går løs på tipsene våre: IKKE STRESS 
RUNDT LENGDEKRAVET! Hvis du følger våre 
tips godt, så kommer du til å klare å skrive en mer 
enn lang nok tekst helt av deg selv. Det handler 
bare om å sette deg selv opp og gjøre deg klar 
slik at skrivingen blir så lett som mulig. Og det 
er det disse tipsene vil hjelpe deg med! Så, uten 
videre sumling: Her er de seks beste tipsene til hvor-
dan skrive en fantastisk fordypningsoppgave i norsk!

Det første du bør vite om fordypningsoppgaven, er 
hva oppgaven går ut på, hva den ber om, og kravene 
for teksten (lengde, tekststørrelse, antall ord, kilder 
osv.). Hvis du går i VG1 eller VG2 så er det en stor 
fordel å få vite om dette på forhånd, for det lar deg 
planlegge både hvilken tekst du vil analysere, og hva 
slags problemstilling du skal ha, altså hvordan du 
velger å vinkle analysen din (mer om dette senere). 

TIPS 1: Velg en bok du liker!
Dette er kanskje det aller viktigste
tipset vi har å gi: Velg deg en bok du 
liker og synes er interessant selv!

En feil mange gjør er at de tenker seg ut et 
norsk- faglig tema de har lyst til å 

skrive om først, og så prøver 
å finne litteratur som kan 

være relevant for vinklin-
gen sin først etterpå. 

Det går fint an å gjøre 
det på denne måten, 

selvsagt, men det finnes 
en mye bedre måte: Velg 

deg en bok du liker først, 
og så tenk deg ut et tema som 

kan være relevant for boken etterpå. 
Det er to hovedgrunner til at dette er den beste 
måten å velge vinkling på: Den ene er at når 
du velger en bok du liker, blir det mye lettere 
og mer morsomt for deg å skrive oppgaven. 
Du vil jobbe like mye, men det vil føles mye 
lettere fordi oppgaven vil engasjere deg mer. 
Work smarter, not harder. Den andre grunnen 
er at du vil få en tjuvstart på analysen hvis du 
velger en bok du har lest før. Hvis du velger en 
bok du aldri har vært borti før, så er du nødt til 
å lese boken før du i det hele tatt kan begynne 
å tenke deg ut en problemstilling. Og hvis du 
i tillegg ikke synes boken er noe særlig, og 
finner ut det først etter du har begynt å lese, 
så vil det bli vanskelig å motivere deg selv til 
å lese boken og jobbe med oppgaven. Hvis 

du velger en bok du liker og har lest før, så 
kan du lese boken på nytt samtidig som du 
tenker deg ut vinkling og kanskje begynner 
så smått å skrive, og det vil gå mye kjappere 
siden du vil synes det er gøy i tillegg. Og ikke 
vær redd for at boken du vil skrive ikke er 
“faglig” nok: Hvis du virkelig liker boken, og 
du mener den er verdt å lese, så finnes det mest 
helt sikkert en eller annen faglig vinkling du 
kan skape med den, du må bare finne den.

Og husk: Det er fullt mulig å bytte bok et-
ter du har begynt, hvis du finner ut at det 
bare ikke går med boka du har valgt! Når 
Martin skulle skrive fordypningsoppgaven sin, 
valgte han først ut boka Garman og Worse av 
Alexander Kielland, en bok han aldri hadde 
vært borti før, men ble anbefalt på grunn av 
dens norskfaglige verdi. Men han likte ikke 
boken det grann, og fant til slutt ut at han 
var nødt til å bytte. Han valgte da i stedet 
en bok han hadde lest før og var veldig glad 
i, nemlig Erlend Loes Doppler. Og da ble 
arbeidet mye enklere for han. 
Gjør som Martin!

TIPS 2: Start tidlig!
Dette tipset er nok litt kjedelig. “Jobb gjennom hele perioden”, “les 
ferdig boken din så fort som mulig”, “ikke utsett arbeidet”. Jesus, jeg 
høres jo ut som rene norsklæreren… Men det er faktisk ikke så dumt, 
det dem sier. Tenk på det slik: Hvis du starter tidlig, blir du også 
ferdig tidligere. Og da kan du være skikkelig arrogant og høy 
på pæra overfor klassekameratene dine som får panikk uka før 
leveringsfristen. Kom igjen, du kan se det for deg… Glorious!

Jeg gikk litt i denne fella selv, faktisk. Jeg er ikke akkurat den mest 
disiplinerte eleven som finnes, men det betyr ikke at jeg trenger å sitte oppe 
til langt på natt dagen før fristen for å skrive ferdig! Å tenke på hvilken bok du 
har lyst til å bruke, og å lese kan du faktisk begynne med allerede nå, uansett 
hvilket trinn du går i. Tenk da, et forsprang på to år, den kommer du ganske langt med!

TIPS 3: Lag deg en god    
problemstilling!
Pytt, problemstilling, hva er det 
for noe? Bare noe teknisk ræl som 
norsklærerne krever at skal være 
med i oppgaven din. Eller?

En god problemstilling kan 
faktisk hjelpe deg enormt 

med å skrive fordypnings-
oppgaven din. Tenk 

slik: Når du skriver 
en prøve i norsk, 

pleier du som regel å få en 
oppgavetekst du skal følge. Hvor 
godt du gjør det avhenger av hvor 
godt du klarer å svare på det opp-
gaven spør om. Og problemstilling 
fungerer på akkurat samme måte! 
Problemstillingen er et spørs-
mål som du skal svare på i opp-
gaven din. Hva er forskjellen? 
Problemstillingen lager du selv.
Bare tenk på det: Når du lager en pro-
blemstilling, er det som om du lager 
oppgaveteksten til din egen oppgave! 

Det er jo egentlig utrolig befrien-
de! Og det betyr at du kan tilpasse 
problemstillingen til det du har lyst til 
å skrive om, og besvare. Lag din egen 
problemstilling, og svar godt og utfyl-
lende på den, så vil mye være gjort.
Selvfølgelig, du kan ikke skrive hva 
som helst som problemstilling. Å lage 
en god problemstilling er en kunst i 
seg selv. Men for det har vi også noen 
gode tips: Problemstillingen bør være 
kort og presis, den må ikke være for 
altomfattende (spørsmålet må være 
lite nok til at det er mulig å svare på 
den uansett retning i oppgaven), og 
den bør åpne for drøfting. Et forslag 
til en type problemstilling, som jeg 
brukte i min oppgave: Hva kan 
karakterene i X (din bok) 
lære oss om Y?
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TIPS 4: Snakk med norsklæreren din
De er ikke bare dumme, disse norsklærerne våre. Det er 
en grunn til at de har valgt å jobbe med å lære oss 
utakknemlige slasker om norsk. Det er fordi de har peiling på det. 
Norsklæreren din kan gi deg uvurderlig veiledning gjennom hele 
arbeidsperioden. Du kan spørre han/hun om valg av bok, 
forslag til vinkling, om hva de synes om problemstillingen 
din, osv, osv. Sjansen er nok stor for at norsklæreren din vil 
komme og prate med deg av egen akkord i tillegg, er du smart så 

lar du dem hjelpe deg! Dette er kanskje det nest viktigste tipset: 
Sett pris på og bruk den veiledningen norsklæreren kan tilby deg.

TIPS 5: Bruk nyttige           
lifehacks i Word!
Du tror sikkert at du vet abso-
lutt alt om Word, det er tross alt 
bare et program for å redigere 
tekst. Tro meg, det trodde jeg 
også før jeg fant noen av disse 
fantastiske tipsene. 
Når du skriver en 
fordypningsoppgave må du refe-
rere til kilder i teksten (APA 7th). 
Visste du at du kan gjøre dette 
automatisk i Word? Hvis du går til 
referanser -> behandle kilder kan du 
derfra legge til kilder (med forfat-
ter, organisasjon, dato og URL). 
Legg alle kildene dine inn hit, og 
legg inn en kildehenvisning (bibli-
ografi) på slutten av teksten. Når du 

refererer til en kilde midt i teksten kan 
du bare klikke på sett inn sitat og velg 
riktig kilde. Hvis du endrer på en kil-
de i behandle kilder og klikker på 
oppdater på de andre elementene, 
vil det bli oppdatert automatisk. 

Det er også mulig å lage en au-
tomatisk innholdsfortegnelse. 
Bruk Word sine eksisterende 
stiler under hjem til over-
skrifter og lignende, og 
lag en side til innholdsforteg-
nelsen. Klikk på referanser -> 
innholdsfortegnelse og Word lager en 
automatisk en for deg. Denne vil også bli 
oppdatert hvis du klikker på oppdater. 

TIPS 6: Boktips
La oss si du aldri har lest en bok før (blir vel mer og mer sann-
synlig for hvert kull, er jeg redd). Hvordan skal du da velge 
deg en bok? Tips 1 går jo litt ut døra hvis du ikke faktisk liker 
noen bok. Da er det ikke så mye vi kan gjøre annet enn å kom-
me med noen forslag til bøker som både kan analyseres i norsk-
faglig kontekst, og som er knallgode og underholdende bøker 
i tillegg. Vi kan jo starte med Tante Ulrikkes vei og/eller Gul 
Bok, som jeg (Ulrik) brukte til å skrive min fordypningsopp-
gave. Et annet godt forslag kan være Doppler av Erlend Loe, 
som Martin analyserte i sin fordypningsoppgave. For flere for-
slag kan du snakke med bibliotekarene på biblioteket.

Ferdigheter til å stole på
De nevenyttige elevene på TBA tar seg en velfortjent pause i kjempe-stolen de har snekret. 

De nevenyttige elevene i klassen for Tilrettelagt bygg- og 
anleggsteknikk (TBA), har snekret denne i øyenfallende 
stolen som står solid plassert ved inngangen. Tilrettelagt 
opplæring (TO) har sydd putene, slik at den er ekstra be-
hagelig å sitte i. Gøy å se at stolen er populær i bruk.

Byggfagsavdelingen på Nesbru har vokst seg stor og 
består nå av ca.200 elever fordelt på byggfag, YSK, TBA  
og voksenopplæring. Her produseres det mye nyttig.  
Ta gjerne kontakt dersom du har behov for søppel-
skur, bod, hundehus eller en større konstruksjon.
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Skolens 
severdigheter

Velkommen til Nesbru! Skolen for hygge, læring og russe-
busser. Det er skolen der du kan kan gi deg selv et klapp 
på skuldra om du ikke begynner å snuse og ved mindre 

du går IB er middelmådig innstats mer enn innafor. Gjør 
deg klar for nyskapende og tankevekkende læring!

Tekst / Foto: Einar S. Oskarsen & Andreas S. Sjølie

Utearealet
Når du vandrer inn på skolens 
brede område så skal du ikke 
se bort ifra hva den ytterlige 
skjønnheten har å vise. Skolen 
er omringet av flere fine uteplas-
ser som kan brukes av elevene. 
Under det store asketreet uten-
for skolen  finnes det godt med 
benkeplass for å kunne kose seg 
litt i solen. Uteplassene på sko-
len kan gi et avbrekk fra å sitte 
i klasserommet hele dagen. 

Biblioteket
Skolens eget bibliotek er både 
viktig og nyttig for yttligere 
læring. Her kan du finne bøker i 
alle sjangere og bibliotekarene er 
alltid til hjelp om du ikke finner 
frem. Nesbrus endeløse kunn-
skap ligger bak disse hyllene og 
lokalet er utstyrt med grupperom 
som kan reserveres til deg og 
dine venner. Bibloteket kommer 
i tillegg til å være essensielt i 
fordypningsoppgaven som står for Bare pass på! Disse plassene blir fort 

tatt når været er riktig.

døren i slutten av 3. klasse. Så det 
å bli vant med biblioteket og dens 
muligheter er ingen dårlig ide.

N
E
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Kondomtralla
Hvis du noen gang tar turen opp 
til grupperommene i andre etasje 
så kan du finne noe utrolig artig. 
Nesbru er en av få skoler som 
setter penger inn i å dele ut gratis 
beskyttelse for sex. De deler også 
ut bind og tamponger til jenter. 
Det er utrolig fint at skolen gjør 
dette for elevene og du skal ikke 
holde tilbake fra å benytte dette.

Kantina
Kantina er et godt tilbud på  
skolen og stiller med en type 
varm mat hver dag, samt andre 
faste produkter som baguetter,  
diverse drikke, nudler og frukt 
med mer. I tillegg til kantina har 
TO (tilrettelagt opplæring) et eget 
kaffe- og småkaketilbud der de 
selv lager kaffen og ofte selger 
den for en rimelig penge. Om du 
vil unngå å gå blakk første uka 
på Nesbru, kan det være lurt å 
ikke benytte seg av kantina hver 
dag, men noen ganger i uka eller 
som nødmat passer den perfekt. 

Tips & Triks

1.
Ikke rør bunnen av bordene  i 

klasserommet. Der kan du  
finne en dårlig overraskelse i 

form av brukte snus eller tyggis.

2. 
Kantina kommer til å ha en 
kø lenger enn Nilen hvis du 
drar dit i starten av lunsjen.

3.
Kjenner du at det brygges en i 

ryggen og du er redd for  
resultatet? Det finnes toaletter på 

begge endene av skolen i hver 
etasje. Disse er ikke bare større, 
men minsker også sjansen for å 

møte noen på vei ut av doen.

4.
Husk å lage minner fra tiden din 

her. Bilder og videoer hjelper 
med å huske på alt du har gjort 
her. Dine tre år her kommer til 
å fly forbi så ta det fra en som 
snart er ferdig her. Minnene 
du får her er utrolig viktige.



14 15

Tips og triks fra erfarne 
IB-elever!

Isa og Anja gikk begge på IB, og var avgangselever i år.  
De ble uteksaminert den 18.mai og var da helt ferdig på 

videregående, en måned før alle de andre elevene på 
Nesbru. De har gått på IB i tre år og har flere tips og triks til 

deg som tenker å gå på, eller du som allerede går på IB. 
Tekst: Rakel Mathiesen og Fredrik R. Kjølberg -  Foto: Fredrik R. KJølberg

Om IB 
International Baccalaureate Di-
ploma Program, også kjent som 
IBDP, eller IB, er et toårig akade-
misk program som tilbys her på 
Nesbru VGS. Programmet forbe-
reder deg til videre utdanning, og 
er bonus når en skal søke uten-
lands. IB jobber også mye likere 
som universiteter jobber, gjennom 
innleveringer og akademiske vur-
deringer, i forhold til andre studie-
program på skolen. Programmet 

er også internasjonalt, som vil si 
at det er uavhengig fra det norske 
skolesystemet, og at en da ikke 
følger de norske eksamenstider. 
IB følger heller ikke nasjonale 
ferier, men heller internasjonale.
«... og hvis det er et spesielt fag 
man er interessert i, så kan det 
være en god ide å ta IB fordi du 
da får gått i dybden og jobbet mye 
med det faget du er glad i.» - Anja Isa er en aktiv og energifull jente  

som gikk på IB.

Anja er 19 år og er en kreativ og 
smart jente.

Isa og Anja gikk på IB sammen i 3 år og jobbet hardt alle årene for å komme seg til mål.

Hva er det beste med  
å gå på IB?
Isa - Det beste med å gå på IB 
er nok at jeg har ett veldig godt 
grunnlag til videre utdanning. Jeg 
er forberedt på hva som kan kom-
me, om det er større skriveoppga-
ver eller research. Jeg føler også at 
jeg er blitt bedre til å lære mye på 
kort tid. 
Anja - Jeg er blitt mye bedre på 
egenarbeid, noe jeg har utviklet 
meg mye på gjennom å gå på IB.

Har dere tips til folk som 
vil begynne på IB?
Isa - Undersøk om det passer for 
deg. Jeg tror ikke at IB ikke passer 
alle. Det er for de som er litt ekstra 
interesserte, så er det også viktig å 
vite hva det innebærer. 
Anja - Det er mange IB-video-
er på YouTube for eksempel som 
forteller om det IB innebærer og 
som forteller om sine opplevelser, 
så det er smart å søke litt rundt og 
lese litt om hvordan det er å gå på 
IB.

Hvordan er det å gå på IB? 
Isa - Det er stressende å gå på IB, 
hehe. Det er veldig mye å gjøre 
hele tiden og jeg tror ikke man 
skjønner hvor mye det er å gjøre 
før 3. klasse. Jeg tror også at lærer-
ne merker at vi er veldig engasjer-
te, noe som også gjør at lærerne 
blir mer engasjerte. Da blir det på 
en måte et slags gjensidig forhold 
mellom oss og lærerne. 

Anja - Det er også veldig 
hyggelig å gå på IB, siden man får 
et veldig nært forhold med lærer-
ne. Vi har også litt mindre klasse 
enn vanlig, noe som også gjør at 
lærerne har mye mer tid til å putte 
mer energi inn i hver elev.



16 17

03-Coronakullet

Hverdagen til elever over hele landet ble brått endret, og skolehverdagen alle  
kjente til, ble borte. Både lærere og elever måtte tilpasse seg den nye og  

krevende situasjonen. Noen sier at de lærte bedre gjennom skjermen, mens 
andre sier at det var utfordrende og at de ikke fikk med seg noe. Med tiden 

som gikk, ble den nye skolehverdagen en vane. Viruset krevde at det sosiale ble 
satt til side og pandemien krevde en innsats av alle. Spørsmålet nå er hvordan 
det er å være elev etter pandemien? Er det lett å falle tilbake til gamle vaner?

Tekst: Paula Bochenska og Maja Dwulit -  Foto: Paula Bochenska 

Demotiverende tider 
Ifølge Elevundersøkelsen 2021 
opplever mange elever at pande-
mien har påvirket skolehverdagen 
deres og flere opplever faglig 
utfordring. Dette har særlig påvir-
ket elever på videregående skole 
i følge Utdanningsdirektoratet. 
Flere elever ved Nesbru videre-
gående skole opplever at de ikke 
har like mye motivasjon til skole 
som i tiden før pandemien. På 
Nesbru ble elevene delt opp i to 

hovedgrupper, blå og grønn. Det 
ble satt opp slik at blå og grønn 
byttet på å være på skolen an-
nenhver uke, dette ble byttet på i 
henhold til de nasjonale tiltakene.

Fornøyde med å være tilbake på skolen. 

Emil Leinslie (19) er glad for å være  
tilbake til den vanlige hverdagen.  

Digital gruppeframføring under Corona-pandemien kunne by på overraskelser. Foto: PRIVAT

Aldri det samme igjen 
Maja derimot, synes at skolen 
aldri ble det samme igjen etter 
gjenåpningen. Hun er også elev 
på Nesbru og går i klassen til 
Andreas. Hun synes at det er 
bedre å være elev nå etter gjen-
åpningen enn det det var under 
nedstengningen. Det er vanskelig 
å komme seg tilbake til gam-
le rutiner, men det å faktisk ha 
et sted å dra på morningen er 
en motivasjon til å komme seg 
gjennom dagen. Det var vanskelig 
å holde fokuset oppe da det bare 
hjemmeundervisning, det var 
veldig fort gjort å miste fokuset 
på skolen ettersom man var hjem-
me. Maja har også noen tanker 
om om eksamen. Hun tenker at 
eksamen på videregående ikke 
henger sammen med eksamen på 
universitetet og tenker at det at 
03-kullet ikke fikk tatt eksamen 
på videregående, ikke kommer 
til å få noe særlig konsekvenser. 

En lat hverdag
Noen elever fra Nesbru har fortalt 
oss om hverdagen sin etter pan-
demien. Vi stilte en rekke spørs-
mål for å få en oversikt over hva 
hverdagen deres ble til og hvor-
dan de greide å finne sin plass 
etter den krevende situasjonen. 

Andreas Sjølie er elev i 3. klasse 
ved Nesbru videregående skole 
og opplevde at pandemien startet 
under andre halvåret i 1. klasse 
på vgs. Det kan slik sett tenkes at 
2003 kullet er det såkalte corona- 
kullet på vgs. 03 ble rammet alle-
rede i 1. klasse og i mesteparten 
av tiden deres på videregående 
opplevde de fraværsgrensa og det 
såkalte “eksamen-presset”. Etter 
lange måneder med nedstenging 
sier Andreas at det som motiverte 
han mest til å komme tilbake,
var suget etter å møte venner og 
komme tilbake til samfunnet.
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Full aktivitet på grusbanen

På Nesbru har vi unge og spreke kroppsøvings- 
lærere. De legger opp til varierte og morsomme  

timer som bidrar til et godt miljø i klassen.
Tekst: Henrik Håan Aakre - Foto: Mathias Tertz Sandvold 

Kroppsøvning på Nesbru 
På Nesbru VGS har vi flinke 
kroppsøvinglærere som bi-
drar til lærerike og morsomme 
kroppsøvings timer. En vanlig 
kroppsøvingstime varierer fra 
fotball ute på sommeren til ball-
spill og andre aktiviteter inne i 
gymsalen om vinteren. På Nes-
bru har vi en stor gymsal med 
både musikk, scene og basket-
ballkurver. Utemulighetene er 
store og har både naturen rett 
ved samt en stor grusbane som 
brukes til alt av uteaktiviteter. Gymlærer Trym med treffsikker innsats i baseball. 

Her ser vi baseball som spilles på grusplassen rett bak skolen!

Etter tre år
Gjennom disse tre årene har vi 
drevet med mange typer aktivi-
teter. Vi har både vært i Holmen-
hallen og drevet med badmington 
men også å spilt fotball ute på 
kunstgresset. Grusplassen bak 
skolen har blitt brukt jevnlig til 
både sommer og vinter aktivi-
teter. På grunn av skolens sen-
trale beliggenhet, er det veldig 
lett å gjøre ulike aktiviteter. 

Kroppsøvingtimene 
Kroppsøving er et fag der det 
legges vekt på innsats. Det er 
derfor ikke avgjørende om du har 
drevet med idrett før. Det er et fag 
med mye variasjon og veldig godt 
arbeidsmiljø. På Nesbru vgs. blir 
det også arrangert ulike turne-
ringer som går klassevis. Det er 
da ulike klasser som møtes til en 
volleyballturnering, der en og en 

klasse spilles mot hverandre.  
Dette gjør kroppsøvingslæ-
rerne for å skape en mer aktiv 
hverdag for skolens elever. 

Kroppsøvning har vært pre-
get av korona-pandemien, men 
lærerne har vært flinke til å 
aktivisere elevene. Vi har hatt 
alt fra løpeturer til styrketrening 
med trestubber og steiner vi har 
funnet i naturen. Vi kommer til 
å se tilbake på morsomme og 
varierte gymtimer her på Nesbru 
og lærerne er noen vi vil hus-
ke som ikke bare gode lærere, 
men også som gode venner. 
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KAFFE TO GO  
på Nesbru vgs
Tilrettelagt opplæring(TO) på Nesbru er et tilbud 
for de med spesielle behov. Her er målet å  
gjøre elevene selvstendige i forhold til voksen- 
livet og arbeidslivet både faglig og sosialt.
Tekst: Tiril Nysæter Ørjevik -  Foto: Tiril Nysæter Ørjevik og Kristin Røger Guthe

Nesbru har tre forskjellige mu-
lige programfag for TO, de tre 
mulighetene er håndverk, design 
og produktutvikling, restau-
rant- og matfag og salg, service 
og reiseliv( elever på TO får 
ikke opplæring i reiseliv).  I 
tillegg til programfag har TO 
fellesfag. Fellesfagene består 
av norsk, matematikk, engelsk, 
natur- og samfunnsorientering, 
kroppsøving og svømming. 

I 2019 begynte TO på Nesbru 
med KAFFE TO GO, de fikk 

idéen fra en skole i Bergen. Dette 
opplegget hjelper elvene på TO 
med å forbedre seg på arbeids-
livet og det å bli selvstendig. På 
KAFFE TO GO lager elvene 
ulike kaffetyper, men det går for 
det meste i vanlig svart kaffe. 
Andre drikker de lager er blant 
annet kakao og kaffe latte. En av 
elevene tar seg av betaling fra 
kunder, mens resten lager kaffe. 
I tillegg til kaffe lager elevene 
innimellom forskjellig bakst, 
som for eksempel cookies.

Her er Samuel som har har lært mye av 
å jobbe med Kaffe to go. Erfaringene 
har nå gitt han fast jobb på en kafé i 
Bærum kommune.

Åpningstidene er mandag og fredag fra 
kl.10 til 12.00. 

Design og foto: Anniken Andersson
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Nesbru Kebab  
vs  

K2 Grill
Magnus og Lukas testet ut hva som 
er best av Nesbru Kebab og K2 Grill

Tekst: Lukas Patterson
Foto av Magnus Skjærmoen 

Kara handla inn en rullings og en tallerken. Smaken 
fra maten var EKSPLOSIV! Vi vil advare frem- 
tidige elever om at dobesøket etter du har spist på 
både Nesbru kebab og K2 grill kan være BRUTAL!

Først ut er K2 Grill. 
Rullingsen fra K2 Grill har en spesiell pølseform 
som kan minne om annet, så derfor er det dessver-
re minuspoeng for utseende. Smaken derimot er 
god og sterk. Et minus i rullingsen er at kjøttet og 
grønnsaken + sausen er fordelt på hver sin side av 
rullen. Det vil si at man må ha en enorm munn for 
å ta et ordentlig JAFS av denne shwarma rullen. 

Hvis du velger å spise her og ikke ta med får du  
shwarma rullen på en enorm tallerken. Noe som 
kan være taktisk. Hvis du velger å ta med, får du 
rullen godt pakket inn i silkestoff og du må spi-
se den uten noe under deg som tar imot maten. 
Dette kan fort bli grisete, og jeg måtte dessver-
re lære dette på den tøffe måten. Halvparten av 
sausen fra rullen ligger nå i stoffet på buksen 
min. Jeg gir K2 Grill terningkast 6,9 av 10.

Her kan man se Lukas stjele en pommes frites fra Nesbru 
Kebab, selvom han kjøpte mat fra K2 Grill

Bilde av den gedigne  Shwarmarullen, også kalt Faraos 
Forbannelse (dorelatert). 

Nesbrus elskede Nesbru  
Kebab fra Nesbru
Neste ut, er en Fekjan Spesial. En 
god, varm, elsket, forelsket, sensuell 
Kebabtallerken. I starten var det en 
utfordring å blande grønnsaker, saus, 
pommes frites og kjøtt. Men med en 
gang du får det blandet, kan du for-
vente en helt sinnsyk fargeblanding 
av smaker som suser gjennom ganen 
og ned i grisebingen (magesekken). 
Du møter hyggelige folk inne på 
Nesbru Kebab som spør deg som  
oftest MILD, MEDIUM og hvis 
du er stamkunde STERK!!! 
Det kan ofte tolkes som at de 
forteller deg prisen på maten, 
men de spør om styrken. 

Utseendemessig er det ekstremt 
ryddig og minner om sykehus- 
isolatets senger, noe som er et stort 
pluss når det kommer til hygiene. 
Hvis du ser hår i maten din, er det 
ikke kokken sitt hår, det er ditt. Ikke 
klag, da blir det dårlig stemning. 

Det går nesten ikke ann å  
anslå et terningkast på hvor bra 
Nesbru Kebab er. For å gi det 
en poengsum må vi fram med 
det gyldne tallet, nemlig 9.
Nesbru kebab får 9 av10 i poengsum. 

Miljøet på Fekjan
På dagtid er det veldig rolig rundt 
Nesbru kebab, men blunder du  
øynene har plutselig hele bygge- 
plassen i 10 km radius stilt 
seg i kø utenfor teglsteins-
bygningene på Fekjan. 

På kveldstid er som oftest restau-
rantene stengt etter klokka 24:00, 
men du kan fortsatt observere sultne 
zombier som setter opp telt for å 
være først i køen når restaurante-
ne åpner igjen. Dette er hva denne 
gyldne maten gjør med mennesker. 

Saftig fristende  bilde av Kebab tallerken XD

Utenfor matpalasset på Fekjan

Med velfylte vommer vagger kara tilbake til skolen




