
Velkommen til en spennende 
kveld!

for deg som skal begynne på  
Brumunddal ungdomsskole høsten 

2017  
og dine foresatte 

Informasjonsmøte

Onsdag 31. mai  
kl 19 - 21 

i ungdomsskolens gymsal

• Kort presentasjon av skolen vår 
• Dere blir delt inn i klasser 
• Klasser og kontaktlærere går sammen til sine nye klasserom        
  der dere snakker sammen og får mer informasjon  

• Rektor gir mer informasjon til de foresatte 
• De foresatte møtes klassevis for en samtale og valg av  
  klassekontakter

Vi ser fram til et godt samarbeid med elever og foresatte!

Dette skal skje 31. mai:

Du kan finne info om skolen på skolens hjemmeside: 

ringsaker.kommune.no/brumunddal-ungdomsskole


Vi har også ei skoleavis på nett: bruskavisa.wordpress.com  
Den lages av valgfaggruppa Medier og informasjon, og viser noe av det som 
skjer på BRUSK gjennom året.

Vennlig hilsen

Anne Mali Telneset

Assisterende skoleleder

Guro Kirkerud

Skoleleder

Nina Grønvold

Assisterende skoleleder

Arne Sand Danbolt

Rådgiver

Mariann Håkensen

Rådgiver
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Brumunddal ungdomsskole 
Besøksadresse:


Skolevegen 14, 2383 Brumunddal

Kontakt: 

Tlf.: 62336000

Post: Postboks 127, 2381 Brumunddal


e-post: postbrusk@ringsaker.kommune.no

Hjemmeside: 


www.ringsaker.kommune.no/brumunddal-ungdomsskole

Skolen har ca 390 elever og 
omkring 50 ansatte. 
På det nye åttende trinn er det 
foreløpig133 elever som er delt inn 
i 5 klasser.  
Hver klasse har to kontaktlærere

Litt info til deg som skal begynne på BRUSK i 2017

Første skoledag er mandag 21. august. 
Skoledagen begynner kl. 08.25 og avsluttes kl. 14.05. 
Elevene vil få ukeplan og arbeidsplan hver uke. Følg med på den. 

De elevene som bruker buss, er allerede registrert. Busskortene skal ligge 
klare på skolen ved skolestart 
Det er viktig at elevene har med seg mat hver dag og spiser den. 
Elevene får utdelt egen vannflaske som kan fylles i skolens vannautomat.

Før sommerferien skal du gjøre to valg som vil gjelde fra skolestart: 
1. Ønsker du et nytt fremmedspråk (i tillegg til engelsk) eller faglig 
fordypning eller arbeidslivsfag.  
Vi tilbyr:  
• Annet fremmedspråk. Velg mellom fransk, spansk og tysk. 
• Faglig fordypning. Velg mellom engelsk, norsk og matematikk. 
• Arbeidslivsfag 
Dette valget gjør du for alle tre årene i ungdomsskolen! Men det er mulig 
å velge om igjen i løpet av første termin i 8. klasse hvis du føler du har valgt 
feil. (Det må være ledig plass der du ønsker deg). 
2. Valgfag. (Tilbudet står i egen brosjyre). Dette velges for ett år om 
gangen. 
Det er viktig at du setter deg godt inn i informasjonen som står i brosjyrene 
du har fått om disse to fagene og diskuterer dem hjemme. 
Svarslippene på brosjyrene fyller du ut og leverer til barneskolen din 
senest onsdag 7. juni.
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