
Oslo kommune

Utdanningsetaten

16.09.2020

Velkommen til foreldremøte 8. trinn

Agenda:
1) Rektor Anne Nyland og ass.rektor Ellen Marie Ystad: presentasjon av skolen
2) Lærerne forteller om læring

8. trinn, 31.august 2020

Høyenhall skole



Kontaktlærere: 

• Mari Hinkel og Kristoffer Fadnes (8a), Julie T Johnsen og Usman Aziz Ahmed (8b), 
Sibylla Erikstein (8c)

–Mari: matematikk 8b og norsk 8b, fransk

–Usman: matematikk 8b og 8c, naturfag i 8a, 8b, 8c 

–Julie: norsk 8b, musikk alle klasser, uv 8b, produksjon for scene

–Kristoffer Fadnes: krø 8a, 8b og 8c, fysisk aktivitet og helse, uv 8a

–Sibylla krle 8a,8b,8c, norsk 8c, saf 8c, uv 8c 

Faglærere: Fredrik Søvik-Ringstrøm (engelsk, saf 8b, engelsk fordypning), Ann 
Kristin Winger og Christopher Dreyer (K&H), Claudia Horntvedt (engelsk 8a og 8c, 
spansk)

Laget rundt elevene: skaper trygghet og gir rom for 
læring og mestring



• Cecilie Lund, helsesykepleier

–Til stede ved skolen: mandager, 
torsdager og annenhver tirsdag

Laget rundt elevene fortsetter

• Valentina Paulic, sosiallærer



Smittevern
• Bli hjemme hvis du er syk

• Du sendes hjem dersom du blir syk på 
skolen

• Håndvask

• Avstand

• Kantine

• Fravær/nærvær
–Symptomer, testing, arbeid
–Permisjoner



• Skolemelding (app) på mobil: oppdater

• Skoleplattform Oslo

• Skolens hjemmeside

• E-post og telefon

• Hver uke: Ukesinfo deles ut fredag

Kommunikasjon



"Godt og trygt læringsmiljø for alle – og maksimalt læringsutbytte for den enkelte"

• Ny læreplan LK20: dybdelæring og tverrfaglighet

• Grunnleggende ferdigheter i fag 

–lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter

• Elevenes arbeidsmiljø og sosiale utvikling 

Satsingsområder 2020



• Vi har i år bare faglærte, godt kvalifiserte lærere på alle trinn – det er vi stolte av!

• Bruk av læringsteknologi:

–1:1 med Ipad på 1.- 6. trinn

–1:1 med bærbar PC på 7.-10. trinn:

– ta med hjem hver dag

–Alle klasserom og store grupperom har elektroniske tavler

Ved skolestart 2020



• Med karakter 15. januar 2021

–samtaler

• Underveisvurdering – sluttvurdering

• Valgfag kan ha sluttvurdering i år.

Vurdering



8. trinn
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• Nasjonale prøver: før høstferien

–Lesing 

–Regning 

–Engelsk

• Resultater på utviklingssamtaler høsten 2020. Resultatene er utgangspunkt for 
vårt arbeid videre.
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• Lekser: lesing og forberedelse

• Nye fag:

–Språk: tysk, fransk, spansk, engelsk fordypning

–Kan bytte språkfag i løpet av første termin

–Valgfag:

–Utvikling av produkter og tjenester: kantine

–Fysisk aktivitet og helse

– Ideer og praktisk forskning

–Produksjon for scene



• Kroppsøvingstur i 9. klasse med overnatting

• Annen type tur: "Hvite busser" el.l.

–DS-vedtak

–80%

–Gratisprinsippet

–Senest før høstferien i 10. klasse.

–FAU: tipshefte

–Søknad til skolens ledelse før 1. juni 2021

Turer
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Første FAU-møte: 14.9 kl 19.00



• Læringspartner 

• Snakke sammen, dele i plenum

• Bytte plasser

• Rutiner:

• Oppstart og utsjekk

• Egne klasseregler

I klasserommet



• -Å se hverandre, lytte til hverandre, snakk hyggelig til hverandre

• -Behandle lærere og hverandre med respekt

• -Le til riktig tid

• -Rekk opp hånden og få ordet før du snakker

• -Inkludere hverandre!

• -Gjøre vårt beste for å holde konsentrasjonen

• -Jobbe aktivt med å holde arbeidsro

• -Hilse på hverandre uansett hvor vi møtes

• -Være hjelpsomme

• -Komme tidsnok til timen!

• -I siste time hjelper vi hverandre med å holde fokus

Eksempel fra klassene



• Første tverrfaglig prosjekt: Demokrati og medborgerskap,- menneskerettigheter

• Norsk, samfunnsfag, KRLE og engelsk

• MOT




