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Her	bygger	vi	kloss	oppå	kloss	-	Og	reiser	vårt	bygg	på	at	VI	BRYR	OSS!	

I læreplanverket for grunnskolen heter det at; Sluttmålet for opplæringa er å eggje den einskilde til 
å realisere seg sjølv på måtar som kjem fellesskapet til gode - å fostre til menneskelegdom for eit 
samfunn i utvikling. 
På Brumunddal ungdomsskole jobber vi hver dag for at alle våre elever skal få et best mulig 
utganspunkt for å leve gode liv – de skal få teoretisk kunnskap, praktisk trening og sosial erfaring 
som er nødvendig for å realisere seg sjøl – på en måte som kommer fellesskapet til gode! Vi har nå 
laget oss en 3-års plan der vi skal jobbe for å sikre at alle våre elever er «bærekraftige» når de 
slutter hos oss – det vil si at de har ferdigheter og erfaring nok til å klare seg godt i videregående 
skole.  
Dette lykkes vi bare med dersom vi får til et godt samarbeid mellom oss på skolen, eleven og dere 
som foresatte. Elevene har krav på at vi voksne samarbeider og støtter hverandre med å motivere og 
tilrettelegge for læring.  
Dette heftet skal være med å legge til rette for godt samarbeid mellom elever, foreldre og oss på 
skolen. Dere finner informasjon om hvem vi er og hvordan dere får kontakt med oss. Dere finner 
også adresser og telefonnummer til andre viktige hjelpere vi samarbeider med. I tillegg får dere litt 
innsyn i hvordan vi arbeider, hva vi tror på og hva vi er ekstra opptatt av.  
Dette skoleåret er nasjonale myndigheter ekstra opptatt av fravær og mobbing.  
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/  
http://www.udir.no/nullmobbing/ 
På BRUSK betyr dette at vi blir enda «strengere» i oppfølgingen av fravær. Vi vet at en av 
forutsetningene for å bestå videregående skole, er at du er til stede på skolen – mye fravær på 
ungdomsskolen er et dårlig utgangspunkt! 
Vi følger med på mobbing – i klasserommet, i skolegården og på nett. Vi legger til rette for gode  
fellesskap på skolen – i klassa, i valgfag på tvers av trinn og ulike arrangement for hele skolen.  

Vi leser, vi strever, vi kjemper, vi lever. Her bygger vi kloss oppå kloss; Og reiser vårt bygg på at 

VI BRYR OSS! 
Vennlig hilsen 

Anne Mali Telneset   Guro Kirkerud           Nina Grønvold 
assisterende skoleleder            skoleleder                     assisterende skoleleder 

Den som er ansatt i Ringsaker, jobber på BRUSK og bosatt på Biri, må ha et ryddig 
forhold til elg.



Informasjon	og	kontakt  

Hjemmeside	
På Brumunddal ungdomsskoles hjemmeside vil du finne informasjon og nyheter fra BRUSK: 
http://www.ringsaker.kommune.no/brumunddal-ungdomsskole 

«Bruskavisa» er ei skoleavis på nett som lages av valgfagsgruppa Medier og informasjon. 
Du finner den på http://bruskavisa.wordpress.com 

Mobilskole  
Brumunddal ungdomsskole bruker mobilskole for sending av korte beskjeder mellom skole og 
hjem. Send sms til telefon 03686 og start meldingen med BRUM mellomrom (klasse) og 
beskjed. For eksempel BRUM 8A Per er syk i dag. Mvh Anne Nilsen. Meldingene går til 
kontaktlærerne for klassen. For kommunikasjon utover korte beskjeder anbefales direkte 
kommunikasjon med lærer. Info om mobilskole blir gitt på høstens klasseforeldremøter. 

Fronter	  
Følg også med på https://fronter.com/ringsakergs/ 
Har du spørsmål eller ønsker kontakt vedr. din elev så er kontaktlærer den nærmeste, bruk 
gjerne e-post!  Du kan selvfølgelig også kontakte skolens ekspedisjon.

KONTAKT

	Besøksadresse	
Brumunddal	ungdomsskole	

Skolevegen	14	

2380	BRUMUNDDAL

	Postadresse
Brumunddal	ungdomsskole	

Postboks	127	

2381	BRUMUNDDAL

	Telefon 62	33	60	00

	Faks 62	33	60	01

	E-post,	skolen postbrusk@ringsaker.kommune.no

	Skoleleder
Guro	Kirkerud													62336002	

epost:	gki@ringsaker.kommune.no

	Assisterende	skoleledere

Anne	Mali	Telneset					62336003	

epost:	amt@ringsaker.kommune.no

Nina	Grønvold												62336008	

nina.gronvold@ringsaker.kommune.no

Rådgivere

Arne	Sand	Danbolt			62336004	

e-post:	asd@ringsaker.kommune.no

Mariann	Håkensen			62336005	

e-post:	mariann.hakensen@ringsaker.kommune.no

http://www.ringsaker.kommune.no
http://bruskavisa.wordpress.com
https://fronter.com/ringsakergs/
http://www.ringsaker.kommune.no
http://bruskavisa.wordpress.com
https://fronter.com/ringsakergs/
mailto:gki@ringsaker.kommune.no
mailto:amt@ringsaker.kommune.no
mailto:nina.gronvold@ringsaker.kommune.no
mailto:asd@ringsaker.kommune.no
mailto:mariann.hakensen@ringsaker.kommune.no


  

KONTAKTLÆRERE
Klasse Kontaktlærere E-post Telefon

8A
Lars	Ole	Godager	Tveter lars-ole.tveter@skole.ringsaker.kommune.no

62336024
Nina	Aga	Olaussen nina.olaussen@skole.ringsaker.kommune.no

8B
Rune	Pettersen	 rune.pettersen@skole.ringsaker.kommune.no

62336017
Susanne	Knutsen susanne.knutsen@skole.ringsaker.kommune.no

8C
Kari	Andrea	Bye kari.bye@skole.ringsaker.kommune.no

62336019
Anne	Carina	Svendsen anne.svendsen@skole.ringsaker.kommune.no

8D
Helene	Åstebøl	Larsen helene.larsen@skole.ringsaker.kommune.no

62336018
Aaste	Bunkholt	Nauste aaste.nauste@skole.ringsaker.kommune.no

8E
Ragnhild	Rodal	Mogen ragnhild.mogen@skole.ringsaker.kommune.no

62336018
Linn	Therese	Haugen linn.haugen@skole.ringsaker.kommune.no

9A
Eirin	Holt eirin.holt@skole.ringsaker.kommune.no

62336020
Miriam	Nyland miriam.nyland@skole.ringsaker.kommune.no

9B
Frode	Bekk frode.bekk@skole.ringsaker.kommune.no

62336020
Hege	Hopteigen hege.hopteigen@skole.ringsaker.kommune.no

9C
Petter	Nomerstad petter.nomerstad@skole.ringsaker.kommune.no

62336021
Ragnhild	Høgåsen ragnhild.hogasen@skole.ringsaker.kommune.no

9D
Live	Aa	Ottosen live.ottosen@skole.ringsaker.kommune.no

62335021
Marit	Borgen	Corbatta-Thyness marit.corbatta-thyness@skole.ringsaker.kommune.no

10A
Linda	Døhlen	Solbakk linda.solbakk@skole.ringsaker.kommune.no

62336022
Jim	Stian	Hansen jim.hansen@skole.ringsaker.kommune.no

10B
Toini	Andersen	Lundby toini.lundby@skole.ringsaker.kommune.no

62336023
Tommy	Brynthe	Torp tommy.torp@skole.ringsaker.kommune.no

10C
Sissel	Mette	Schlømer sissel.schlomer@skole.ringsaker.kommune.no

62336024
Sigrid	Røste sigrid.roste@skole.ringsaker.kommune.no

10D
Anne	Kjersti	Austlid anne.austlid@skole.ringsaker.kommune.no

62336023
Torje	Strøm	Linnerud torje.linnerud@skole.ringsaker.kommune.no

10E
Trine	Hovde trine.hovde@skole.ringsaker.kommune.no

62336024
Hanne	K.	Nilssen hanne.nilssen@skole.ringsaker.kommune.no

mailto:llartvet@skole.ringsaker.kommune.no?subject=
mailto:lninolau@skole.ringsaker.kommune.no?subject=
mailto:rune.pettersen@skole.ringsaker.kommune.no
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mailto:linn.haugen@skole.ringsaker.kommune.no?subject=
mailto:leirholt@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:miriam%20nyland@skole.ringsaker.kommune.no?subject=
mailto:lfrobekk@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:lheghopt@skole.ringsaker.kommune.no
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mailto:lmarcorb@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:linda.solbakk@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:ljimhans@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:toini.lundby@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:tommy.torp@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:lsisschl@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:sigrid.roste@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:torje.linnerud@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:trine.hovde@skole.ringsaker.kommune.no
mailto:hanne.nilssen@skole.ringsaker.kommune.no


VIKTIGE	TELEFONNUMMER	TIL	GODE	
HJELPERE	

Helsesøster Reidun Elisabeth Hoholm er på BRUSK  
mandager og tirsdager fra 08.30 – 14.15  62 33 60 06 
       46 84 24 34 

Familievernkontoret, Hamar:    46 61 71 30 

Helsestasjonen for ungdom:     62 33 54 80 

Ungdomskontakten:     62 33 54 90 
(Se også Ungdomskontakten i Ringsaker på Facebook) 

Barneverntjenesten:      62 33 53 85 
Tverrfaglig ressursteam for seksuelt  
misbrukte barn og unge  
v/ barnevernsjef Lisbet Gjønnes:    62 33 53 85 

Barnevernvakta:       62 35 70 00 
       90 73 52 15 
                     (etter kl.16.00)

Ulike	miljøtiltak	
Melke-/juice-/grøtordning		
med selvbetjeningsautomater fra Tine.  Ordningen administreres av de foresatte selv på: 
www.tinematogdrikke.no 

Godt	vann	
Vi har en vannautomat i hallen der elevene kan hente vann på flaske. Elevene på 8. trinn får 
hver sin vannflaske. Dessverre er automaten fra oppstarten av skoleåret ikke i orden, men vil 
komme på plass så fort den er reparert. 

Klasseutstyr	
Hver klasse har fått utdelt ei kasse med baller og annet utstyr for friminuttsaktiviteter. Det er 
viktig at elevene tar ansvar for å holde den komplett og i orden. 

Musikk	i	matfri	
Elevrådet har opprettet et musikkstyre som har ansvar for å spille musikk i matfri. 

Lærerstyrte	aktiviteter		
I perioder av året er det også lærerstyrte aktiviteter i matfri – quiz, strikkekafé, turneringer, 
dans m.m. (Se oppslag i hallen) 

https://web.ringsaker.kommune.no/owa/redir.aspx?C=-x3cEZxZEEy_9BHwEN-nFjqC59abnNEIk2qRypwNE0xL-cgYl7bGpFbRTkMP2hGdooi8XmEFHOM.&URL=http%3a%2f%2fwww.tinematogdrikke.no
https://web.ringsaker.kommune.no/owa/redir.aspx?C=-x3cEZxZEEy_9BHwEN-nFjqC59abnNEIk2qRypwNE0xL-cgYl7bGpFbRTkMP2hGdooi8XmEFHOM.&URL=http%3a%2f%2fwww.tinematogdrikke.no


 

Elevrådet  
består av klasserepresentanter som er opptatte av å gjøre skolen til et bedre sted å være for alle. De 
engasjerer seg i klasse- og skolemiljø og ønsker at alle elever på Brusk skal ha det bra. De er 
kreative og løsningsorienterte og jobber for elevene og deres ønsker. Elevrådet ønsker å være en 
stor og viktig del i skolehverdagen og å være elevgruppas stemme. 

ELEVRÅDET	2016	-	2017

Klasse Tillitsvalgt Vararepresentant

8A Iver	Nyhus Lillian	Pettersen
8B Ceriane	Stordal Kamil	Bazan
8C Benny	Vu Ane	Wiik	Melve
8D Tiril	Græsby Odin	Romskaug	
8E Theis	Dreiøe	Støen Ina	Sofie	Øynes
9A Ruben	Besserud	Sofienlund Sara	Marie	Rydland
9B Sigurd	Mathisen Frida	Byfuglien
9C Nora	Larsen Anton	Øyvindsson
9D Simen	Engh Eva	Zard
10A Erle	Marie	Emilsen Herman	Strøm	
10B Karoline	B.	Evensen Even	Olsen
10C Marte	Evensen Eirik	Torp	Gustavsen
10D John	Olav	Jørstad Christian	Hansen
10E Liv	Grete	Sandbakken Mathilde	Mykløy

Skolemiljøutvalget/Samarbeidsutvalget 
SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. I SU har foresatte og elever flertall. Utvalget 
består av tre foresatte, tre elever, en politiker, to lærere, en fra andre ansatte og skoleleder som skal 
være sekretær. Hos oss fungerer skolemiljøutvalget også som samarbeidsutvalg. 

I Opplæringslova, §11 er alle skolens rådsorganer omtalt 

Råd	og	utvalg



Foreldrekontaktene	
er kontaktleddet mellom foreldrene og kontaktlærerne/skolen. Sammen skal foreldrekontakter og 
kontaktlærer forberede og gjennomføre minst to klasseforeldremøter i løpet av skoleåret. De fleste 
foreldremøter arrangeres på klasse- eller trinnivå. Foreldrekontakten er foreldrenes talsperson og tar 
kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse for å gi tilbakemelding, stille spørsmål eller informere 
om aktuelle saker. Det er viktig at foreldrene sjøl tar initiativ til møter når de mener det er behov. 

Foreldrerådet	
Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk med i foreldrerådet. Det holdes årsmøte på høsten. 
I følge retningslinjene skal foreldrerådet arbeide for å bygge ut samarbeidet mellom hjemmet og skolen, 
og legge forholdene til rette for trivsel blant elevene i samarbeid med elevrådet og skolens personale.  

Foreldrerådets	arbeidsutvalg	(FAU)	
er de som leder arbeidet i foreldrerådet. På årsmøtet velges representanter til arbeidsutvalget. Leder av 
FAU har jevnlig kontakt med skolens rektor. Skolemiljøet er det store satsningsområdet for FAU. De har 
støttet skolen i arbeidet for å øke trivselen. De har også jobbet hardt for at det fysiske miljøet ved skolen 
skal bli bedre. Arbeidsutvalget har utviklet egne vedtekter. 
De som ønsker kontakt med FAU henvender seg til leder Nina Galaasen,  
tlf: 90999817, e-post: ninagalaasen@gmail.com

FORELDREKONTAKTER	2016	-	2017

Klasse Navn Telefon Adresse

8A
Anne Mette Andreassen 
Vara: Charlotte Børde

97071406 
91812383

annema@norsk-tipping.no 
chborde@online.no

8B
Unni Knutsen 
Vara: Hege Victoria Nordby

97759099 
97160754

syboden@hotmail.com 
henordby@hotmail.no

8C
Nina Kolby 
Vara: Aina Ødegaard

95973330 
90673740

ninakol@online.no 
ainaodegaard28@hotmail.no

8D
Lene Eikeland 
Vara: Eivor Røisli 

96665273   
90820475

lenekristineeikeland@hotmail.com 
eivor.roisli@ringsaker.kommune.no

8E
Hege Øynes 
Vara: Charlotte Dreiøe Støen

90642352 
48073581

hege@oynes.no 
charlotte.stoen@gmail.com

9A
Laila Nysæter Lillebo 
Randi Bekkelund

 90709845 
99414372

lailill@online.no 
randi.bekkelund@hotmail.com

9B
Torill Brenna 
Malika Larsen Bouchiki

45467419 
98682420

Tobren2@online.no 
Malabo1@hotmail.com

9C
Øyvind Meland Edvardsen 
Mette Jorun Elvsveen

99511266 
41627981

grinihagen3@yahoo.no 
m-j-elvs@online.no

9D
Anita Høie  
Bjarte Holm

99278388  
91358134

anitahoeie@online.no 
lisa1972@online.no

10A
Line Nordvik 
May Fylling

 41203317 
99399333

Line.nordvik@hotmail.com 
May.fylling@gmail.com

10B
Ingrid Flaterudhagen 
Lisbeth Johnsen

99702663 
 95970897

ingridflaterudhagen@gmail.com 
llisjohn@skole.ringsaker.kommune.no

10C
Britt Anita Olaussen Kraabøl 
Janne Kristin Torp

91186740 
91847201

aniol@online.no 
jkt@ringsaker.kommune.no

10D Monica Jørgensen 
Astrid Almenning Jørstad

40419805 
90038239 ajoers@online.no

10E Ole Morten Lier 
Siri Slåttsveen

95022501 
90568212

o-mo-lie@online.no 
sirislaatsveen@hotmail.com

mailto:ninagalaasen@gmail.com
mailto:ninagalaasen@gmail.com
mailto:m-j-elvs@online.no?subject=
mailto:lisa1972@online.no
mailto:o-mo-lie@online.no


                                   
 

 
 SKOLERUTE FOR RINGSAKER 2016 / 2017 

    
2016  2017 

August (8 skoledager)  Januar (21 skoledager) 
Uke Man Tirs Ons Tors Fre  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

32       1 2 3 4 5 6 
33 15 16 17 18 19  2 9 10 11 12 13 
34 22 23 24 25 26  3 16 17 18 19 20 
35 29 30 31    4 23 24 25 26 27EF 

      September (22 skoledager)  5 30 31    
Uke Man Tirs Ons Tors Fre  
35    1 2  Februar (15 skoledager) 
36 5 6 7 8 9  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 
37 12 13 14 15 16  5   1 2 3 
38 19 20 21 22 23  6 6 7 8 9 10 
39 26 27 28 29 30  7 13 14 15 16 17 

 
Oktober (16 skoledager) 

 8 20VF 21VF 22VF 23VF 24VF 
 9 27 28    

Uke Man Tirs Ons Tors Fre  Mars (23 skoledager) 
40 3 4 5 6 7  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 
41 10 HF 11 HF 12 HF 13 HF 14 HF  9   1 2 3 
42 17 18 19 20 21  10 6 7 8 9 10 
43 24 25 26 27 28  11 13 14 15 16 17 
44 31      12 20 21 22 23 24 

November (21skoledager)  13 27 28 29 30 31 
Uke Man Tirs Ons Tors Fre  April (14 skoledager) 
44  1 2 3 4  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 
45 7 8 9 10 11  14 3 4 5 6 7 
46 14 15 16 17 18  15 10PF 11PF 12PF 13PF 14PF 
47 21 22 23 24 25 EF  16 17PF 18 19 20 21 
48 28 29 30    17 24 25 26 27 28 

 Desember (15 skoledager)         
Uke Man Tirs Ons Tors Fre        
48    1 2  Mai (19 skoledager) 
49 5 6 7 8 9  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 
50 12 13 14 15 16  18 1 OH 2 3 4 5 
51 19 20 21 22 JF 23 JF  19 8 9 10 11 12 
52 26JF 27 JF 28 JF 29JF 30JF  20 15 16 17 OH 18 19 

   Antall dager høsthalvår: 82  21 22 23 24 25OH 26EF 
       22 29 30 31   
HF = Høstferie  Juni (16 skoledager) 
JF = Juleferie  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 
VF = Vinterferie  22    1 2 
PF = Påskeferie  23 5OH 6 7 8 9 
EF = Elevenes øvrige fridager  24 12 13 14 15 16 
OH = Offentlig høytidsdag/helligdag  25 19 20 21 22 23 
                                                                                                                          Antall dager vårhalvår: 108 
 

 Skolene legger sine planleggingsdager utenom undervisningsdager.



Mandag - torsdag Fredag

Økt Tid Type aktivitet Økt Tid Type aktivitet

Kvarteret
08.25 

- 
08.40

Klassa møter 
kontaktlærere Kvarteret

08.25 
- 

08.40

Klassa møter 
kontaktlærere

1. økt
08.45 

- 
09.50

Arbeidsøkt 1. økt
08.45 

- 
09.50

Arbeidsøkt

09.50 
- 

10.05
Friminutt

09.50 
- 

10.00
Friminutt

2. økt
10.05 

-   
11.10

Arbeidsøkt

2. økt
10.00 

- 
11.45

Arbeidsøkt
11.10 

 - 
11.40

Matfri

3. økt
11.40  

-  
12.45

Arbeidsøkt
11.45 

- 
12.20

Matfri

12.45  
- 

13.00
Friminutt

3. økt
12.20 

- 
14.00

Arbeidsøkt 

Valgfag
4. økt

13.00 
-  

14.05
Arbeidsøkt

Skoledagen

Tirsdager og torsdager er biblioteket vårt bemannet og åpent for elever fram til kl. 15.30. Da vil 
det være mulig å få hjelp til skolearbeid. 
10. trinn får benytte kantina på Ringsaker videregående i matfri mandag - torsdag.

er	endret	på	fredager	for	å	få	lagt	inn	felles	valgfag	gjennom	hele	skoleåret.	Dermed	
har	fredagene	fått	to	lange	arbeidsøkter	og	endring	av	tidspunkt	for	matfri.	Vi	slutter	
også	kl.	14.00	på	fredager	for	at	de	som	har	valgfag	borte	fra	skolens	område	skal	
rekke	tilbake	til	bussavganger.



    

Valgfag

• Design og redesign  
• Fysisk aktivitet og helse  
• Innsats for andre 
• Medier og informasjonm 

• Natur, miljø og friluftsliv 
• Sal og scene 
• Teknologi i praksis 
• Trafikk (trafikalt grunnkurs) på 10. trinn

Valgfag	blir	tilbudt	på	alle	trinn,	og	i	år	for	første	gang	på	tvers	av	trinn.	Altså	at	alle	
fagene	(unntatt	Trafikk)	vil	ha	elever	fra	alle	trinn	-	samtidig.	Vi	håper	dette	vil	være	
med	på	å	styrke	samholdet	og	øke	bevisstheten	om	«Vi-skole».		
Elevene kan velge et nytt fag hvert år eller fortsette med det samme. Faget har vurdering med karakter, 
og når en elev avslutter et valgfag etter ett, to eller tre år, blir det satt standpunktkarakter. Dersom en 
velger samme valgfag i 10. klasse som i 8, men har hatt et annet i mellomtida, blir standpunkt fra 8. 
strøket. Ved avgang i 10. klasse blir endelig standpunkt i valgfag et resultat av en vekting mellom antall 
ulike valgfag eleven har hatt og karakterene i disse. Denne karakteren kommer på vitnemålet og teller 
med ved opptak til videregående skole. Vi håper faget vil gi lystbetonte og interessante aktiviteter og 
læringsmuligheter.  

Læreplanene er lagt ut på direktoratets hjemmeside: http://www.udir.no/valgfag

Vi	tilbyr	disse	valgfagene:

2.	fremmedspråk	eller	faglig	fordypning		
I ungdomsskolen skal elevene velge mellom 2. fremmedspråk og faglig fordypning. 
Hos oss står valgene mellom fransk, spansk, tysk, engelsk fordypning og norsk 
fordypning. (På 8. trinn også matematikk fordypning).

Faget er obligatorisk, og valget gjelder for tre år. For å rette opp eventuelle feilvalg, kan 
elevene velge om igjen i løpet av første termin i 8. klasse. Ingen omvalg etter dette! 
Faget teller til opptak til videregående skole, og elevene kan komme opp i faget til 
muntlig eksamen på 10.trinn.

http://www.udir.no/valgfag
http://www.udir.no/valgfag


 

Kravene til vurderingsarbeidet i grunnskolen er gitt i forskrift til 
opplæringsloven.  
www.lovdata.no  og  http://www.udir.no/

Karakterene	1	og	2 Gjengi, forklare, formulere Hukommelse, forståelse

Karakterene 3 og 4 Anvende, sammenligne, klassifisere Tillempe, analysere

Karakterene 5 og 6 Utlede, vurdere, bedømme, beslutte Syntese, vurdere

1. Elevene forstår hva 
de skal lære og hva 
som er forventet av 
dem. 

2. Elevene får 
tilbakemeldinger som 
forteller dem om 
kvaliteten på arbeidet 
eller prestasjonen 

3. Elevene får råd om 
hva som er forventet 
av dem. 

4. Elevene er involvert i 
eget læringsarbeid 
ved blant annet å 
vurdere eget arbeid 
og utvikling.

Prinsipper	for	god	underveisvurdering

Elevsamtaler	
Alle elevene får faste og planlagte samtaler med kontaktlærer 
hvert halvår. Eleven skal her få informasjon om sin faglige 
utvikling og tips og råd om sitt videre arbeid. Samtalene 
arrangeres som en ”medarbeidersamtale”, med samtaleskjema og 
tid til forberedelse. På alle trinn er trivsel og skolemiljø tema. 

Kartlegginger	og	
nasjonale	prøver	
Alle	våre	elever	blir	årlig	
kartlagt	ved	hjelp	av	ulike	
kartleggingsverktøy.		

Alle	elever	på	8.	trinn	har	
nasjonale	prøver	i	lesing,	
regning	og	engelsk.		

På	9.	trinn	har	elevene	
nasjonale	prøver	i	lesing	og	
regning	(grunnleggende	
ferdigheter).		

Elever	og	foreldre	får	tilbake-
melding	på	resultater	fra	alle	
disse	prøvene.		

Etter	høstferien	gjennom-
fører	vi	elevundersøkelse	på	
10.	trinn.	Her	får	vi	nyttig	
informasjon	om	hvordan	
elevene	opplever	trivsel	og	
læringsmiljø.

I forskriften legges det vekt på at 
vurderingsarbeidet både skal fremme læring 
underveis i arbeidsprosesser og gi 
tilbakemelding om elevens oppnådde 
kompetanse ved avsluttet arbeid. I orden og 
oppførsel skal vurderingen bidra til elevens 
sosiale utvikling og si noe om eleven sin orden 
og oppførsel. 

I orden og oppførsel er grunnlaget for vurdering 
knyttet til i hvilken grad eleven følger skolens 

ordensreglement. Karakterene i orden og 
oppførsel = god, nokså god og lite god.  

Karakteren i fag er fra 1 – 6, der 1 viser lav 
måloppnåelse og 6 svært høy måloppnåelse. 
Kriteriene for ulike karakterer vil preges av ulike 
nivåer av læring. De som viser at de har forstått 
og kan bruke kunnskapen, vil få bedre karakter 
enn de som bare kan gjengi fakta. En mulig 
kategorisering av oppnådd læring kan se slik ut 
(Bloom):

Vurdering

http://www.lovdata.no
http://www.udir.no/
http://www.lovdata.no
http://www.udir.no/


 

Læringsmiljøet

Med læringsmiljø 
menes alle forhold i 
skolen som har 
betydning for elevenes 
læring, helse og 
trivsel.  Et godt 
læringsmiljø er en 
forutsetning for 
elevenes faglige og 
sosiale utvikling. 
På vår skole arbeider 
vi kontinuerlig med å 
forbedre ulike sider 
ved læringsmiljøet, og 
vi har nulltoleranse 
for mobbing.  
De siste årene har vi 
arbeidet for å utvikle 
god klasseledelse der 
hovedfokuset er å 
skape gode relasjoner 
mellom lærer og elev. 
Vi er opptatt av å få til 
et miljø der det er 
positive relasjoner 

mellom elevene og en 
kultur for læring blant 
dem. 
Et godt samarbeid 
mellom skole-hjem 
vet vi påvirker 
læringsmiljøet på en 
positiv måte. Derfor 
er vi opptatt av å ha 
gode relasjoner til og 
et godt samarbeid 
med alle foreldre.  
Det er også positivt 
for det totale 
læringsmiljøet når 
foreldrene 
samarbeider og blir 
kjent med hverandre 
og hverandres 
ungdommer. Slik kan 
foreldregruppa bidra 
til å støtte de unges 
læring og utvikling 
både hjemme og på 
skolen.

Elevmedvirkning 
Vi vil at elevene skal “virke med” til å bedre sitt eget skole- og læringsmiljø. De skal få påvirke egen 
hverdag og gi skolens voksne og hverandre tilbakemeldinger. Dette skjer først og fremst gjennom 
deltakelse i klassemiljøet og gjennom å ta saker opp i elevrådet. Vi arbeider også med å øke 
elevenes medvirkning i egen læring.

Alle	elever	har	rett	til	et	godt	læringsmiljø



 

Samværsregler
Som	elev	ved	Brumunddal	ungdomsskole	har	jeg	rett	til:	

• å bli møtt med toleranse og respekt 
• et skolemiljø der det vises ærlighet, omsorg, der alle tar hensyn til hverandre, og der alle gjør sitt beste 

for å skape trivsel 
• å få hjelp og veiledning dersom jeg har faglige, personlige eller sosiale problemer/utfordringer 
• å få nødvendig arbeidsro slik at jeg kan bruke mine evner og anlegg 
• å bevege meg trygt i skolens miljø uten å bli slått, skadet, plaget av andre eller bli utsatt for 

sjikanerende språkbruk. Dette gjelder også på nett, mobil og i sosiale medier. 

Som	elev	ved	Brumunddal	ungdomsskole	har	jeg	plikt	til/ansvar	for:	
•å møte til undervisningen i rett tid, være forberedt, yte noe sjøl, og ha med det utstyret som trengs for 

å utføre skolearbeidet 
•å bidra til et positivt miljø ved å være høflig og vise hensyn overfor medelever og ansatte 
•å respektere påbud fra lærere, elevvakter og andre ansatte ved skolen 
•å la være å forsøple eller ødelegge skolens eiendom. INGEN kaster søppel! ALLE plukker! 
•å ikke gå utenom skolens område uten tillatelse fra lærer 
•å unngå aktiviteter som kan skade eller ødelegge for andre 
•å respektere skolens regler og norsk lov, dette innebærer bl. a: 

• forbudet mot tobakk og rusmidler på skolens område, i skoletida og ved skolens arrangementer 
• forbudet mot å kopiere andre sine tekster fra / laste ned besvarelser fra internett 
• å ikke ta i bruk noen form for krenkende ord eller handlinger, slik som negative utsagn om 

personers utseende, klær, sko, dialekt osv., holde medlever utenfor i sosiale sammenhenger, 
diskriminere på grunn av rase, utsette andre for negative handlinger over tid ( mobbing)

Dersom samværsreglene brytes, kan skolen – i 
følge lov og reglement – benytte disse tiltakene: 

• Samtale med – noen ganger påtale fra lærer/
kontaktlærer/skolelederne og andre ansatte 

• Melding til foresatte 
• Nedsatt karakter i orden/oppførsel 
• Utestenging fra gruppe/klasse/rom for resten av 

timen/dagen eller i perioder 
• Utestenging fra skolens arrangementer som 

leirskole, turer, elevfester og lignende 

• Kreve erstatning for hærverk – inntil 5000 
kroner 

• Beslaglegge utstyr som er farlig, eller som 
forstyrrer læringsarbeidet 

• Tilkalle assistanse fra politiet 

• Ved alvorlige forseelser kan skoleleder, etter 
samråd med læreren og foreldrene, vise en elev 
bort fra skolen inntil tre dager 

(I opplæringslovas §2-9 heter det:  ”Før det blir 
teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, 
skal elevane ha høve til å forklare seg munnleg for 
den som skal ta avgjerda.”)

Konsekvenser	ved	brudd	på	samværsregler



Mobbing er når noen blir plaget om og om 
igjen. Det er dem som mobbes som har rett 
til å definere om en har blitt utsatt for en 
krenkelse, og det er de voksnes ansvar å ta 
den opplevelsen på alvor. Ingen kan kreve at 
andre skal tåle å bli krenket. At en selv tåler 
mye, gir ingen rett til å ignorere den urett 
andre utsettes for. 

Mobbing og plaging i sosiale medier og på 
nettet er like alvorlig som når det skjer andre 
steder. At mange kan se det som publiseres, 
kan gjøre det ekstra tøft. Mobbing via sosiale 
medier er noe vi tar svært alvorlig og skolen 
jobber systematisk med avdekking og 
forebyggende tiltak. Denne mobbeformen 
kan særlig utspille seg på fritiden og vi 
oppfordrer alle foresatte til å være årvåkne og 
følge med på nettvaner til den enkelte 
ungdom.

Mobbing er for farlig til å 
bagatelliseres. Mobbing kan ødelegge 
liv! På Utdanningsdirektoratets 
hjemmesider er det en god side som 
forklarer hva det er og gir tips om hva 
du kan gjøre hvis du selv eller noen 
andre blir plaget: 
http://www.udir.no/nullmobbing/

Hva	mener	ungdom	er	mobbing?	

•	 å	bli	baksnakket	

•	 å	få	spredt	et	rykte	om	seg	

•	 å	bli	ignorert	og	holdt	utenfor	

•	 å	bli	presset	eller	truet	til	å	gjøre	ting	for	andre	

som	en	ikke	vil	

•	 å	bli	kalt	noe	stygt	eller	få	en	stygg	kommentar	

for	eksempel	om	utseende,	klær,	tro,	eller	

dialekt	

•	 å	bli	slått,	dyttet	eller	pirket	på	

•	 å	få	sekken	sin,	eller	noe	annet	en	eier,	kastet	

rundt	

•	 å	ikke	få	være	med	i	grupper	på	sosiale	medier	

•	 å	aldri	få	kommentarer	eller	likes	på	bilder	eller	

andre	ting	

•	 å	få	sårende	eller	stygge	meldinger,	bilder	og	

videoer

Foreldrenes	ansvar		
er	beskrevet	i	ulike	dokumenter	og	kan	oppsummeres	slik:	

Foreldre: 
• har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt til opplæring etter evne 

og forutsetninger 
• har ansvar for daglig omsorg 
• har ansvar for at barna møter forberedt, med mat og egnet påkledning 
• skal følge opp og etterspørre skolearbeid 
• skal holde seg informert om sine barns skolesituasjon 
• har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i dette 
• skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at elevene respekter dette

Mobbing



Rutiner	for	registrering	og	oppfølging	av	fravær

Skolefravær 
Skolefravær 
kan skyldes flere ulike forhold som sykdom, lege-/tannlegetimer, ferier med og uten søknad om 
permisjon, foresatte som holder eleven hjemme fra skolen, skolenekting osv. Fravær deles inn i to 
undergrupper; dokumentert og udokumentert fravær, også betegnet som henholdsvis gyldig og ugyldig 
fravær.  

Dokumentert:	
- fravær i henhold til permisjon gitt av skolen 
- fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen 
- fravær der eleven har legeerklæring 

Udokumentert:	
- fravær som foreldrene ikke har meldt fra om 
- fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for  

Det er vanlig at elever fra tid til annen er syke og derfor må være hjemme fra skolen. Det er imidlertid 
fravær utover det som tenkes å være normalt som skole og foreldre må være oppmerksom på. 
Skolefravær vil her bli brukt for å beskrive elever som har udokumentert fravær fra enkelttimer og/eller 
hele dager og/eller høyt dokumentert fravær.  

I	Ringsaker	kommune	skal	det	iverksettes	tiltak	når	eleven	har:	
- Forsentkomming 3 ganger i løpet av en måned 
- Udokumentert fravær fra en enkelttime 
- Møter opp på skolen, men forlater den igjen 
- Fravær mer enn 3 enkeltdager i løpet av en måned 
- Sammenhengende fravær i mer enn 5 dager 
- Fravær mer enn 10 dager i løpet av et halvår

Registrering	av	fravær
Kontaktlærer og faglærer skal registrere alt 
fravær i Fronter hver dag. Faglærere og 
kontaktlærere bør ha tett dialog om eventuelt 
elevfravær.   

Kontakt	mellom	skole	og	hjem	
Skolen skal ha beskjed første fraværsdag. Dette 
gjelder alle typer fravær. Dere melder til 
kontaktlærer (se s. 5) med sms i mobilskole (se s. 
4), evt. på e-post eller telefon. Foreldrene må 
fremlegge legeerklæring for langvarig fravær som 
følge av helsegrunner. Med langvarig menes her 
mer enn 5 dager. 

Kontaktlærer kontakter hjemmet samme dag 
dersom foreldrene ikke har gitt beskjed om 

elevens fravær. (Foreldrene skal gis informasjon 
dersom skolen har grunn til å tro at foreldrene 
ikke er kjent med at eleven ikke er på skolen. 
Skolen skal da varsle foreldre snarest mulig, jf. 
Opplæringsloven § 20-3.)  

Fravær	på	vitnemålet	
Samlet fravær fra 8., 9. og 10. trinn føres på 
elevenes vitnemål. Dette skal føres i dager og 
timer. For inntil 10 skoledager pr. år kan eleven 
kreve at fravær som skyldes sykdom eller 
innvilgede permisjoner (opplæringsloven §2-11) 
ikke blir ført på vitnemålet. Dette må 
foreldrene evt. søke om. For at slikt fravær 
skal kunne strykes, må det ha vart mer enn tre 
dager og være dokumentert med legeerklæring. 
(Fraværet strykes da fra og med fjerde dagen)



Turer	og	gratis-
prinsippet		
FAU	og	skoleledelsen	er	enige	
om	følgende	«turpraksis».	

9. trinn:  
En overnattingstur (én 
overnatting) på høsten der en 
får erfaringer/opplevelser 
som knyttes til mål i ulike 
fagplaner. Turen er 
obligatorisk og finansieres i 
sin helhet av skolen. 

10.trinn:  
Det legges til rette for at klasser 
som ønsker det, kan dra på en 
overnattingstur der målet er å få 
en god sosial start på siste 
ungdoms-skoleår. Turen 
arrangeres av foreldregruppa i 
klassa, og de foresatte har det 
fulle ansvar for finansiering, 
transport og organisering av 
turen, med unntak av lønn til 
lærere. 

Skolen gir elevene fri to 
skoledager og lønner lærere for å 
delta.  Det er viktig at 8. og 9. 
trinn brukes til dugnader og 
andre inntektsgivende 
aktiviteter, slik at turen er 
finansiert før oppstart 10. trinn. 

Tidsfrister, 

roller og 

oppgaver

Forsentkommin

g 3 ganger 

innenfor 1 

måned

Fravær fra 

enkelt-
timer

Møter opp 

på skolen, 

men forlater 

den igjen

Fravær 3 

enkeltdager i 

løpet av en 

måned

Fravær 10 

dager i løpet 

av et halvår

Sammen-

hengende 

fravær i mer 

enn 5 dager
Foreldre 

Skal sørge for at  
eleven møter på 
skolen og 
samarbeide for 
å finne løsninger 
for at eleven kan 
komme tilbake 
på skolen fortest 
mulig. 

Ansvar for å 
melde fra om 
om alt fravær til 
kontaktlærer. 

Melder fra til skolen 
om at de er kjent 
med for 
sentkommingen 
samme dag.

Melder fra 
om årsaken 
til fraværet 
på forhånd 
eller samme 
dag.

Melder fra om 
at de er kjent 
med fraværet og 
årsaken til at 
eleven forlot 
skolen samme 
dag.

Melder fra om 
årsaken til 
fraværet samme 
dag.

Melder fra om 
årsaken til 
fraværet samme 
dag. 

Medvirke til å 
finne løsninger 
slik at eleven kan 
øke sitt 
skolenærvær.

Tar kontakt med 
kontaktlærer ved 
fravær over flere 
dager.  

Leverer 
legeerklæring 
som 
dokumenterer 
årsaken til 
fraværet fra 6. 
fraværsdag.

Kroppsøvingsfaget	–	fritak	 
Ingen	elever	kan	normalt	fritas	i	kroppsøving.		
Dersom noen for en kortere periode eller enkelttimer ikke 
kan delta fullt i aktivitetene, skal de få et tilpasset tilbud. 
Tilbudet utarbeides i samarbeid med kroppsøvingslærer. Ved 
evt. fritak i en periode kreves det legeerklæring

Lærebøker	og	læremidler	
Lærebøkene våre representerer en stor verdi for oss. Vi ber 
derfor om at bøkene blir behandlet pent. Bruk bokbind! 
Bøker som ikke leveres inn, må erstattes. Vi sender regning.  

Verdier	og	erstatningsansvar	

Skolen har ikke budsjett til å dekke skader på elevenes sykler, 
klær, mobiltelefoner, PCer, briller eller annet utstyr, når 
skaden skjer i skoletida.  

Vi vil gjerne be om at penger og verdisaker ikke tas med på 
skolen. Skolen er ikke ansvarlig for eventuelle tap. Dette 
gjelder også mobiltelefoner 

Skolen	kan	kreve	erstatning	fra	foresatte/elever	ved:	
• Hærverk. Bevisst hærverk/ødeleggelse må erstattes fullt ut 

(begrenset til 5000kr) 
• Uforsiktighet. Skader forårsaket ved uforsiktighet vurderes 

i hvert enkelt tilfelle og forelegges de foresatte. 
• Uhell. Skader på skolens eiendom som eleven ikke kan noe 

for, betales av skolen. 

Utdrag	fra	felles	rutiner	ved	skolefravær	i	Ringsaker	kommune


