VELKOMMEN

VELKOMMEN
TIL FUS!

Velkommen til Frakkagjerd ungdomsskole
Vi gleder oss til nye elever og foresatte her ved vår skole, og håper at dere også ser
fram til tiden på Frakkagjerd ungdomsskole med glede og forventning. Å begynne på
ungdomsskolen oppleves som spennende for de aller fleste. Dette lille heftet håper vi
kan gi svar på noen av de mange spørsmål som ofte kan melde seg ved overgangen til
en ny skole. Du finner informasjon om viktige ting som valg av tilvalgsfag og
valgfag, litt om leiren på Stemnestaden, hvordan skoledagen og fagfordelingen er, og
kontaktinformasjon til skolen og noen av oss som jobber her. Noe i skolehverdagen
kommer til å oppleves som nytt og ukjent, men mye vil også kunne kjennes igjen fra
barneskolen. Vi vil forsøke å gjøre vårt beste for at både overgangen og fortsettelsen
skal blir så god som mulig.
Vi ønsker alle lykke til med avslutningen av årene på barneskolen og gleder oss til å
møte dere på leir i juni eller her på skolen til høsten!
Hilsen oss på FUS

Fakta om skolen
Skolen vil komme til å ha ca. 330 elever skoleåret 15/16 fordelt på 12 klasser. Tallet
på tilsatte er 50. Skolen får elever fra Frakkagjerd barneskole, Førre skole, Grinde
skole og Straumen skole.
Frakkagjerd ungdomsskole har noen grunnverdier som blant annet uttrykkes gjennom
miljøplakaten og vår visjon: Trivsel og læring for alle. Målet er at elevene hver dag
skal trives og oppleve mestring og læring. Vi skal bruke vår profesjonalitet og legge
til rette for ulike læringsaktiviteter hvor vi forsøker å gi utfordringer tilpasset den
enkelte. Godt skole-hjem samarbeid vil være en viktig forutsetning for at vi skal
lykkes med dette. Frakkagjerd ungdomsskole har i mange år hatt et aktivt FAU. De
ser det som sin oppgave å være en kritisk venn samtidig som de er med å skaper
positiv energi i arbeidet med å utvikle og forbedre skolen.
Frakkagjerd ungdomsskole er en MOT- skole. Vi har elever som søker om å få være
MOT-agenter. Sammen med trivselslederne, elevrådet og ansatte på skolen, arbeider
disse spesielt med å skape et godt og trivelig miljø for elevene. Miljøplakaten (se
siste side) sier noe om formålet og det vi ønsker å oppnå med dette arbeidet.
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Kontaktinformasjon
Telefon og faks:

52 75 81 40 / 52 75 81 41

E-post:

frak-skole@tysver.kommune.no

Hjemmeside:

www.tysver.kommune.no/frakkagjerd/

Mobil skole:

Start meldinga med FUS 8A «Melding» (8A er eksempel på
klasse) og send til 03686

Postadresse:

Frakkagjerd ungdomsskole
Frakkagjerdveien 12,
5563 Førresfjorden

Skolens ledelse, administrasjon og funkjoner:
Rektor:
Inspektør:

Johannes Johannessen (52 75 81 44)
Solfrid Helgeland Thuestad (52 75 81 43)

Skolekonsulent:

Brit Iren Meland (52 75 81 40)

Utviklingslærer:
Sosiallærer/tpo:
Rådgiver:

Ingolf Helleland (52 75 81 56)
Monica H. Andersen (52 75 81 46)
Hildur Grainger (52 75 81 47)

Helsesøster:
Mediatekar:
Vaktmester:
Spesialavdeling:

Elin Salemonsen (52 75 81 53)
Silje Olden og Marek Grabski (52 75 81 52)
Ali Alidani (52 75 81 42)
52 75 81 54

Henviser til skolens hjemmeside for utfyllende informasjon om funksjoner ved
skolen og oppdatert liste over kontaktlærere og alle tilsatte.
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Dagsrytme
Skolestart
1. time
2. time
3. time

08.30 – 08.40
08.40 – 09.25
09.25 – 10.05
10.15 – 11.00

Start på dagen med kontaktlærer. «Klassens ti minutt».

Midttime

11.00 – 11.40

Spisetid i starten av midttimen. Klasser som har
undervisning i midttimen får spisetid og fri i 4.time

4. time
5. time
6. time
7. time

11.40 – 12.25
12.25 – 13.10
13.20 – 14.05
14.15 – 15.00

Gjelder kun tirsdager

Fag og timefordeling
Fag
Nosa (Norsk, samf.fag og rle)
Mana (matematikk og naturfag)
Kroppsøving
Engelsk
2. fremmedspråk eller annet tilvalgsfag
Musikk
Kunst og håndtverk
Valgfag
Utdanningsvalg
Mat og helse

Timer pr. uke. på 8.
trinn
10 (5+3+2)
7 (4+3)
3
3
2
1
3
2
*
Kun på 9. trinn

*Utdanningsvalg utgjør et bestemt antall timer på årsbasis, og er lagt inn i de timene som på
elevenes timeplan heter nosa.
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Tilvalgsfag
Elevene skal velge et tilvalgsfag, som kan være enten et nytt fremmedspråk,
arbeidslivsfag, fordypning i engelsk eller fordypning i matematikk. Til sammen skal
timetallet i løpet av 8. til 10. klasse være 227 timer.
De ulike fagene er likestilte fag. Elevene gis standpunktkarakter og kan trekkes ut til
muntlig lokalt gitt eksamen ved slutten av 10. årstrinn. Karakteren teller ved inntak til
videregående opplæring.
Når eleven har valgt fag, skal han normalt ha faget i alle tre årene på ungdomsskolen.
I løpet av 1. semester i 8. klasse, kan eleven i samråd med foresatte og skolen ha
mulighet til å gjøre omvalg.
På Frakkagjerd ungdomsskole kan elevene velge mellom:
• Tysk (andre fremmedspråk)
• Spansk (andre fremmedspråk)
• Engelsk fordyping
• Matematikk fordyping
• Arbeidslivsfag
Tysk og spansk undervises etter «læreplan i fremmedspråk» på nivå 1.
Arbeidslivsfag er et praktisk fag som passer for elever som foretrekker praktiske
aktiviteter fremfor teori. Faget er knyttet opp mot videregående yrkesfaglige
utdanningsprogram men tilpasses ungdomsskolens nivå.
Engelsk- og matematikk fordyping er fag som passer for de elevene som ikke
ønsker å lære seg et nytt fremmedspråk eller jobbe praktisk, men som ønsker å styrke
engelsk og matematikkunnskapene sine.
Før en velger tilvalgsfag, kan det være lurt å gjøre seg noen tanker om videre
skolevalg etter ungdomsskolen, fordi valg av tilvalgsfag kan få konsekvenser for
hvilke valgmuligheter en har for utdanningsprogram på videregående.

Konsekvenser for videregående skole.
Dersom en ønsker studieforberedende retning på videregående, bør en velge et
2. fremmedspråk. Da kan en begynne på nivå 2 i videregående, og bruke bare to
år på dette faget. Alternativt må en bruke tre år og starte fra nivå 1, men da
begrenses valgmulighetene for programfag tredje året på videregående. En skal
også være klar over at i vårt distrikt har ikke alle de videregående skolene
(studieforberedende utdanningsprogram) nivå 1 i sitt tilbud.
På yrkesfaglige studieretninger er ikke 2. fremmedspråk en del av tilbudet.
Selvsagt er fremmedspråk alltid nyttig å ha uansett yrke, så dersom en har
interesse for språk, bør en gjerne prøve å få det med seg.
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Valgfag
Skolen kan tilby valgfag ut fra en liste som departementet har definert, og
inneværende skoleår har Frakkagjerd gitt tilbud om undervisning i alle valgfagene.
Valgfag kan velges og endres for hvert år. Dersom en ikke skifter fag, blir den
karakteren en får i 10. stående som standpunktkarakter. Når en eventuelt skifter fag,
vil en ha klagerett på karakteren ved hvert år som om det var standpunktkarakter. Den
endelige standpunktkarakter blir gjennomsnittet av sluttkarakteren i hvert fag. Eleven
vil velge fag etter å ha fått presentert valgfag og innhold i faget like etter skolestart i
august.
Se skolens hjemmeside for valgfagstilbudet.

Leir for nye 8. klasser
I uke 24 møtes de nye 8. klassene på to dagers leir på Stemnestaden i Grinde. Dette er
et samarbeid mellom SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak),
skolene, helsesøster og politiet. Det blir ulike aktiviteter og elevene får møte sine nye
kontaktlærere og medelever.

Sammensetting av nye 8. klasser
I samarbeid med avgiverskolene, vil vi etter beste evne sette sammen fire 8. klasser.
Dette kan by på utfordringer, både for skolen og for elever/foresatte. Vi ønsker at
denne prosessen skal bli så grundig og ryddig som mulig, og følger en fast rutine for
dette arbeidet. De elementer som ligger til grunn er:
• Jevn fordeling av elevene fra de fire skolene elevene kommer fra
• Jevn fordeling av gutter og jenter i hver klasse
• Sammensetting av elever etter samtale med kontaktlærere på
barneskolen
• Andre hensyn, for eksempel spesialpedagogiske
En slik prosess vil inneholde taushetsbelagt informasjon, og skolen vil oftest ikke
kunne gi ut begrunnelser for klassesammensetningen utover det som er nevnt i
punktene over.
Elevene vil få informasjon om klasselister i slutten av mai.
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Mer informasjon om disse sakene vil du etter hvert finne på
hjemmesiden:
www.tysver.kommune.no/frakkagjerd/
• Klassekontakter, oppdatert liste når denne er klar
• FAU/Samarbeidsutvalg, liste over medlemmer og verv
• Skolerute
• Karaktersetting orden / åtferd
• Rutine for melding til barnevernet, og informasjon om andre hjelpeinstanser
• Spesialundervisning, rutine for tilmelding
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MILJØPLAKAT FOR FRAKKAGJERD UNGDOMSSKOLE
INNLEIING
Frakkagjerd ungdomsskole har som mål å oppnå gode resultat ved å påverke elevane
til å bli:
• sjølvstendige • ansvarlege

• motiverte

Det vi gjer på skolen må vere slik at det fører skolen mot dette målet.
MILJØREGLAR.
For at vi skal komme nærare skolen sitt mål, lyt vi som har vårt daglege virke på
skolen, ta ansvaret for å ta vare på, og betre miljøet på skolen. Med miljøet meiner vi:
1. DET FYSISKE MILJØET
Vi skal gjere vårt beste for å halde det reint og trivleg rundt oss.
Vi skal og, så godt vi kan, prøve å betre miljøet rundt oss når vi finn at vi kan gjere
noko med det. Det kan t.d. vere å setje ting, bøker, stolar, bord, på plass - etter oss
sjølv eller andre.
Vi skal verne om og søkje å betre arbeidsmiljøet på skolen.
2. DET SOSIALE MILJØET
Vi lagar eit godt sosialt miljø når vi er slik at andre blir trygge og glade saman med
oss.
Vi har alle positive sider sjølv om vi er ulike. Vi skal verne om og utvikle desse hjå
oss sjølv og andre.
Vi skal halde avtalar og tidsfristar.
Vi skal prøve å sjå situasjonar der vi kan gjere det lettare for andre.
Som oftast skal det svært lite til.
Det er den vårt ansvar at alle skal synast det er fint å vere elev ved Frakkagjerd
ungdomsskole.
3. HELSE - VÅRT «PRIVATE MILJØ»
God fysisk helse er eit viktig grunnlag for å fungere i skolesamfunnet. Vi bør alle
vere ansvarlege for å utvikle vår helse gjennom t. d. aktiv, positiv bruk av kroppen og
gjennom eit sundt og godt kosthald.
Det er vår plikt å sjå til at stoff som er skadelege, ikkje får påverke våre eller andre si
helse eller skolemiljøet vårt.
4. GENERELT
Lovar og reglar som gjeld for skoleverket og resten av samfunnet, gjeld og sjølvsagt
for Frakkagjerd
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