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Informasjon fra rektor 

Hei alle sammen. 

Det er et rart år som ligger bak oss. Vi pleier å kalle inn til foreldremøte for nye 8. trinn 

rundt midten av april. Dette var ikke mulig i år, da vi ikke har lov til å samle så mange på et 

sted. Vi planla så for å ha en videooverføring, men også dette ble vanskelig på grunn av at 

sentrale personer hos oss ble selv rammet av covid 19 i tillegg til andre komplikasjoner. 

Derfor kommer det her et skriv til dere i år, hvor det dere trenger å vite om neste år står 

forklart.  

Først har jeg lyst til å komme inn på dette med samarbeid mellom hjem og skole. Forskning 

viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. 

Det er alltid bra når skolen og foreldre jobber mot samme mål. Vi ønsker at elevene skal 

oppleve et godt læringsmiljø, og ut i fra det få framgang både faglig og sosialt. Vi på skolen 

skal selvfølgelig jobbe hardt for å få dette til. Forskningen som jeg var inne på, viser altså at 

også dere spiller en viktig rolle her. Hjelp elevene med skolearbeid, vis interesse og bry dere 

om hvordan de har det. 

Se på oss som en samarbeidspartner. Hvis det er noe dere lurer på eller vil ta opp, enten det 

er misnøye eller positive ting, så ta kontakt med skolen. Ta kontakt med kontaktlæreren 

eller direkte til meg. Det er viktig at vi får vite ting raskt sånn at vi kan gjøre noe med det. 

Det er utrolig hva en kan få til hvis vi snakker sammen. En annen sak vi setter pris på, er om 

dere er med på å snakke skolen opp både rundt middagsbordet hjemme og ute i den store 

verden. Det ligger en stor kraft i dette. Vi trenger en positiv tankegang fra alle mann for å 

komme oss opp og fram.  

Utviklingsområder 

På Bø jobber vi etter fire utviklingsområder. Disse er trivsel, elevmedvirkning, 

undervisningsmetoder og vurdering. Målet er at gjennom å arbeide med disse fire 

områdene, skal vi klare å øke elevenes motivasjon for læring. Dette arbeidet er en del av en 

treårig satsing initiert av UDIR og statsforvalter som vi er med på. Dere vil høre mer om 

dette gjennom f. eks arbeid i FAU. 

Fokus på trivsel 

I normale tider uten Korona prøver vi å ha gående en rekke aktiviteter som skal fremme 

trivsel. Vi har blant annet et valgfag som heter Innsats for andre. De steller i stand ulike 

turneringer i løpet av skoleåret og andre trivselsfremmende tiltak. I tillegg arrangerer 

elevrådet blant annet vinterball for alle elevene i januar. Dette har vært veldig kjekke 

kvelder. Av faste arrangementer kan vi nevne Bødalten som går av stabelen hver 

september. Bødalten er et løp med tidtaking, utdeling av is og godt samvær for hele skolen.  

På 9. trinn har vi forestilling hvert år. Tre uker før påske løser vi noe opp på timeplanen og 

hele trinnet er involvert i å sette opp en forestilling. Forestillingen blir vist til 7. klasse, 

foreldre og elever på Bø.  



Et annet trivselstiltak er kantina vår. Den har nå vært stengt i over et år på grunn av 

pandemien, og vi ser derfor veldig fram til at den skal åpne igjen. Der kan elevene oppholde 

seg i storefri og de får kjøpe ulike meierivarer og noe å bite i. Det selges is hver fredag. I 

kantinen er det bord som elevene kan samles rundt. Mye god prat og sosialisering foregår 

her. Kantinen ble åpnet for noen få år siden og har vært en hit. 

Trygt og godt læringsmiljø 

Ellers er det slik at skolen nettopp har avsluttet deltagelse i en satsing som heter 

Inkluderende barnehage og skolemiljø.  

En veldig sentral del av dette er da paragraf 9a i opplæringsloven. Den omhandler at skolen 

skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Alle som jobber på skolen skal følge 

med på at elevene har det bra. 

Hvis en voksen eller noen andre vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på 

andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gripe inn og stoppe krenkelsen med en 

gang, hvis det er mulig si ifra til rektor og undersøke det som har skjedd. Rektor har ansvar 

for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor 

skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har 

rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets 

beste i alle vurderinger. 

Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen? 

Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser som mobbing ikke skal skje. Hvis en 

elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har 

skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge 

opp saken videre. 

Melde saken til statsforvalteren 

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere 

melde saken til statsforvalteren. Først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen. Det 

må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor. Saken må gjelde skolemiljøet på 

den skolen eleven går på nå. Alt dette kan dere lese mer om på skolen, statsforvalteren og 

utdanningsdirektoratet sine nettsider. 

Overgang barneskole – ungdomsskole 

Nå går elevene fra å være eldst til å være yngst på skolen. Dette kan være en merkbar 

overgang for mange.  Det blir gjerne også større klasser, nye klassekamerater og mer folk å 

forholde seg til. Alle ansatte ved Bø ungdomsskole jobber hardt for at denne overgangen 

skal bli best mulig. Som jeg var inne på tidligere skal elevene på Bø ha følelsen av å ha det 

trygt og godt. 

Elevene får oppleve en annen hverdag når det gjelder friminutt. Her få elevene lov til å være 

inne i klasserom og i gangene. Det er derfor viktig at vi overholder reglene for hva vi kan 

holde på med i disse områdene. Det er selvfølgelig lov til å være ute også! 



Det vil også bli flere lærere å forholde seg til på ungdomsskolen. I tillegg til kontaktlærerne 

er det faglærere. Noen nye fag møter elevene også på. Dette venner en seg fort til.  

Ellers vil det naturlig nok bli flere prøver på ungdomsskolen. Disse vil bli vurdert med 

karakter. Karakter 1 er lavest og karakter 6 er høyest karakter. Dette kommer også elevene 

raskt inn i. 

Elevene får komme på besøk til Bø ungdomsskole 11. juni. Da møtes de i de nye klassene 

sine så sant smittevernreglene tillater det. Vi har fått hjelp av barneskolene til å gruppere 

elevene slik at vi sikrer at alle får minst én venn eller venninne med seg inn i den nye 

klassen. De møter de nye lærerne og får informasjon og omvisning. Fra 9. til 10. september 

skal 8. klassene til Stemnestaden på overgangsleir. Denne leiren har tradisjonelt vært i 

mai/juni på 7. trinn, men har i år da blitt utsatt til høsten. Leiren er en kjekk opplevelse for 

elevene hvor det er fokus på å bygge klassemiljø og relasjoner. Det er Karmøy kommune 

som arrangerer. De har fått med seg lag og organisasjoner som har en rekke aktiviteter 

sammen med elevene. Dette får dere mer informasjon om når vi starter opp til høsten.  

Vel møtt til oppstart av skoleåret 2021/22 mandag 16. August kl. 08.30. Elevene møter 

utenfor hovedinngang og blir ropt opp der.  

Vi gleder oss! 

Mvh 

Arild Bakke (rektor) 

Informasjon om valg av språk og valgfag (velges for alle tre årene) 

 Språkvalg ved Bø ungdomsskole er: 

·      Tysk (2.fremmedspråk) 

·      Spansk (2. fremmedspråk) 

·      Engelsk fordypning (faget skal gi elevene økt språklig og interkulturell kompetanse) 

https://www.udir.no/lk20/eng03-02 

·      Arbeidslivsfag (elevene får praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et 

arbeidsfellesskap) https://www.udir.no/lk20/arb01-03/kompetansemaal-og-

vurdering/kv107 

Dersom en ønsker å gå studiespesialisering på videregående skole, bør en velge et 

2.fremmedspråk. Da kan en begynne på nivå 2 i videregående skole og bruke to år på dette 

faget. Dersom en ikke velger et 2.fremmedspråk på ungdomsskolen, men fortsatt ønsker å 

gå studiespesialisering, så må en bruke tre år på videregående. Det er ikke alle videregående 

skoler som tilbyr nivå 1, så det begrenser utvalget skoler du kan søke på.    

Viktig å tenke på før en gjør et valg: 

https://www.udir.no/lk20/eng03-02
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2.fremmedspråk - nivå 1: Elevene skal opp på et nivå der de kan uttrykke seg både skriftlig 

og muntlig i løpet av de tre årene de går på Bø. Det krever at eleven er motivert for å lære 

og pugge. Det vil stille krav til dem i forhold til ordlæring og grammatikk. 

Kompetansemål:  

- Skrive tekster med og uten hjelpemidler 

- Kunne kommunisere muntlig om dagliglivet, aktiviteter, seg selv, kultur og 

opplevelser 

- Kunne lytte til og forstå tale om personlige og dagligdagse emner på målspråket 

På yrkesfaglige studieretninger er ikke 2.fremmedspråk en del av tilbudet. Når en velger et 

fremmedspråk eller et fordypningsfag så er det viktig å merke seg at dette er et valg du gjør 

for alle tre årene. Skulle det vise seg at du har valgt feil så er det mulig å bytte fram til jul i 

8.klasse. Etter dette er det ikke mulig å bytte. 

Les mer om de ulike språkfagene og fordypningsfagene her: 

Språkvalg/Språkval (sprakvalg.no) 

Språkvalg på ungdomsskolen 

Valgfag (velges for et år av gangen) 

Neste skoleår tilbyr vi følgende valgfag på 8.trinn: 

- Innsats for andre  

- Fysisk aktivitet og helse 

- Design og redesign 

- Friluftsliv 

- Programmering 

Elevene velger valgfag for hvert år. De kan velge det samme faget alle tre årene, eller de kan 

velge nytt valgfag når det er nytt skoleår. Det vil variere hvilke fag som tilbys på de ulike 

årstrinn. Valgfag som avsluttes får standpunktvurdering det året det avsluttes. Les mer om 

valgfagene her: 

Nye læreplaner for valgfag (udir.no) 

Slik velger du for neste skoleår: 

Se instruks på vedlegg som er sendt via Visma/SMS eller ta kontakt med skolen. 

NB! Frist for registrering: fredag 21.mai 
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Informasjon fra sosialrådgiver: 

Cecilie Lie er skolens sosialrådgiver. Samtaler hos sosialrådgiver er en av skolens 
lavterskeltilbud. Hovedoppgaven for sosiallærer i forhold til elevene er å følge opp de som 
har behov for rådgivning i sosiale settinger. Sosiallærer er med i skolens innsatsteam og 
psykososiale team. På disse arenaene samarbeider vi om tilrettelegging for den enkelte elev, 
slik at de kan få den oppfølgingen de har behov for.  Hvis det skjer uforutsette “kriser” i 
familien, er det lettere for oss å støtte og tilrettelegge hverdagen for barnet ditt om vi blir 
fortløpende informert om dette. En sosialrådgiver er ingen terapeut. Hvis sosiallærer ser at 
hun ikke kan gi eleven den oppfølgingen/hjelpen han/hun har behov for, er hennes oppgave 
å informere eleven og foreldre om andre instanser som kan være til hjelp. Hun har 
taushetsplikt, så lenge det ikke er fare for elevens helse eller liv.  
 

Telefon: 52 81 14 39 

E-post: cecilie1412@karmoyskolen.no  

 

Informasjon fra yrkesrådgiver: 

Simen Mokleiv-Johnsen er skolens YOU-rådgiver og har fokus på å støtte elevene i valg av 
yrke og utdanning, å utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke 
i et langsiktig perspektiv og å forebygge feilvalg. Elevene får hjelp til å bli bevisst sine egne 
interesser, ferdigheter og verdier. YOU-rådgiver koordinerer praksis på videregående skoler 
og i bedrifter, og veileder elevene gjennom søknadsprosessen. Dersom du/dere ønsker å ha 
en samtale om videregående utdanning, så er dere velkomne til å ta kontakt, så kan vi 
avtale et møte. 

Telefon: 52 81 14 34 

E-post: simemok2005@karmoy.kommune.no  

 

Informasjon fra helsesykepleier: 

Gro Støle Årebukt er ansatt som helsesykepleier i 60 % stilling ved Bø ungdomsskole. 

Skolehelsetjenestens formål er: 

- Å fremme psykisk og fysisk helse 

- Å fremme gode sosiale og miljømessige forhold 

- Å forebygge sykdommer og skader. 

Hva gjør helsesøster: 

- Trivselssamtale med alle elevene i 8. klasse, samt tilbud om lengde/vekt 

- Deltar på foreldremøte 8.klasse 

mailto:cecilie1412@karmoyskolen.no
mailto:simemok2005@karmoy.kommune.no


- Undervisning i 9. klasse om samliv og seksualitet. 

- Vaksinasjon i 10. klasse. 

- Helseopplysning, undervisning og veiledning - individuelt og gruppe om psykisk helse og 
livsmestring 

- ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene (..og for lærere og/eller foresatte). 

- Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser. 

- Tverrfaglig samarbeid. 

Telefon: 94130556 

E-post: gsa@karmoy.kommune.no  

 

Hvis dere har noen flere spørsmål, er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Vi 

ser fram til å ta imot og bli kjent med våre nye 8. elever og foreldre/foresatte. 

Hilsen oss som jobber på Bø ungdomsskole. 
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