
Program:
• 18.00-18.15  Rektor ønsker 

velkommen

• 18.15-19.00  Klassemøter med     
kontaktlærere

• 19.00-20.00 Samtaler med 
faglærere, rådgiver og 
karriereveileder i kantina.



Samarbeid  
Ambisjoner  
Trivsel



Vi utdanner kompetente 
og aktive medborgere
-Kreativitet, samarbeid, kritisk tenkning, 
problemløsing og empati

• Elevmedvirkning

• Veiledning og vurdering

• Tverrfaglighet

• Relevant undervisning 
som skaper motivasjon og 
lærelyst



Elevmiljø
• Hyggelig og rolig skolestart

• Engasjerte og reflekterte elever

• Godt humør og mange 
aktiviteter

• Pandemiens påvirkning på 
elevene

• Elevtjenesten

• Utfordringer



Russebuss og utfordringer

• Vi ønsker ikke russebusser på skolen, ikke bruk av klær som viser 
gruppetilhørighet utenom russetiden

• Noen elever er allerede i gang med grupper

• Ekskludering, men de fleste ønsker ikke å være på buss

• Fastlåste sosiale regler, lite utvikling av nye vennskap

• Kortere russetid i 2025, antagelig flere endringer





Hvordan lykkes i å skape et inkluderende 
skolemiljø?
• Fokus på alt som skjer fra nå og frem til avgangsmarkering

• Fellesskap fremfor ekskludering

• Ingen russebusser eller russegrupper

• Et sted å være

• Felles arrangementer

• Felles genser

• Hvordan hjelpe elevene til å tenke nytt, og ikke bare kopiere fra forrige år? 

• Foreldregruppa er viktig, vi bør spille på lag





Erfaring fra 
russebusser
• Overdreven festing

• Rus

• Konflikter, usikkerhet og tvil

• Vold, overgrep, slåssing

• Sterke markedskrefter og mye 
pengebruk

• Kontrakter 

• Overgrep 

• Sikkerhet

• Skoleresultatene påvirkes



Hva gjør vi på skolen?

• Skolestartsprogram

• Felles sosiale aktiviteter

• Klassens time

• Miljøarbeider

• Allmøter

• Kontakt med ordfører

• Elevrådet

• Foreldremøter



Tips til deg som er foresatt til en fremtidig russ
1. Forebygg! Snakk om hvordan de vil ha det på skolen og hvordan de kan bidra til et bra miljø

2. Snakk om feiringen i forkant. Hva slags feiring ønsker de? Hvordan kan de bidra til en positiv feiring 
for alle?

3. Vær der for ungdommen din! Gjør det lett å komme til deg med positive og negative opplevelser. 

4. Inkluder alle alltid; sørg for at ungdommen din tar ansvar for andre

5. Tør å sette grenser, og stå i dem

6. Bry deg om andre ungdommer. Du kan være en trygg voksenperson å snakke med

7. Snakk om egne grenser og viktigheten av å respektere andres. Snakk om vennskap, utenforskap, 
rusbruk, press, knuteregler og sexpress. Åpenhet og trygghet er viktig

8. Ha på telefonen- alltid!

9. Hjelp ungdom å finne et sted å være i kommunen sammen. Da blir russebusser og vaner 
overflødige…

10. Snakk og samarbeid med andre foresatte! Ha egen facebook-gruppe. Dere kan sammen bidra til en 
trygg og positiv avgangsfeiring  

11. Samarbeid med skolen og bidra til godt skolemiljø og bra fellesfeiring



Fraværsregler

• Plikt til oppmøte

• Fravær som ikke er dokumentert må ikke overstige 10%

• Dokumentert fravær omfattes ikke av fraværsgrensen

• Fravær ved kronisk sykdom

• Alt fravær meldes til kontaktlærer, i VIS

• Ta kontakt ved spørsmål!



• God stemning

• Flinke 
leksehjelpere

• Matservering



Frokostservering



Klasse Kontaktlærer Rom

1ELA Petter Garder 1510

1ELB Simen Korsbøen 1511

1HSA Karina Daapan 0124

1HSB Katrine Kleven 0125

1IMA Håvard Berstad 1416

1STA Natasha Moore 1123

1STB Gro Lund og Linn Seim Solaas 1101

1STC Siri Bless og Tone Elise Døli Orheim 1102

1STD Louise Kausmally og Susanne Hotvedt 0416


