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INFORMASJON OM SKOLEN
Grunnskoleopplæring for voksne er et tilbud for deg som ikke har grunnskole fra ditt
hjemland og som ønsker å kvalifisere deg for videregående opplæring.

Grunnskoleopplæringen tas over 1-3 år.
Opplæringen omfatter følgende fag:






norsk
engelsk
matematikk
samfunnsfag
naturfag

I tillegg undervises det i utdanningsvalg i G3 og G4.
Du vil ha undervisning i 30 timer i uka. I tillegg må du jobbe med lekser på
ettermiddagene og i feriene.

Etter G4 avlegger du skriftlig og muntlig eksamen etter kompetansemålene i LK06.
Grunnskoleopplæring for voksne arrangeres av Bodø Voksenopplæring.
Undervisningen foregår i Nordstrandveien 41, 8012 Bodø.
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HVA KAN DU FORVENTE AV SKOLEN:


vi vil gi deg undervisning som fører fram til vitnemål fra grunnskoleopplæring
for voksne.



du vil få god oppfølging av dine lærere og vurdering av framgang og utvikling.



du vil få rådgivning og informasjon om søking til videregående skole.



du får opplæring i IKT og du vil få låne pc.

HVA FORVENTER SKOLEN AV DEG SOM ELEV:


du møter til undervisning hver dag.



du møter presis til undervisningen.



du følger skolens reglement.



du følger med på ukeplanen og er godt forberedt til timene.



du jobber godt og seriøst med skoleoppgaver både på skolen og hjemme.



du respekterer lærerne og dine medelever.



du kan samarbeide med alle som går i klassen din.



du deltar aktivt i prosjekter og andre aktiviteter som ikke følger den vanlige
strukturen.



du bidrar aktivt til at vi har et godt skolemiljø.
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ORGANISERING AV TILBUDET
G2: Jobber etter kompetansemålene på 5. - 7. trinn. Du vurderes, men får ikke
karakterer.

G3: Jobber etter kompetansemålene på 8./9. trinn. Du vurderes med tallkarakterene
1 – 6.

G4: Jobber etter kompetansemålene på 9./10. trinn. Du får standpunktkarakterer og
tar en skriftlig og muntlig avsluttende eksamen.

Du vil bli kartlagt og skolen kan bestemme at du må bytte klasse underveis hvis vi er
sikre på at det er det beste for deg.
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Skolens ledelse

Rektor:

Ole Hatlebrekke
Ole.hatlebrekke@bodo.kommune.no

Inspektør Nosamf:

Tone-Lise Lyngeng
Tone.lise.lyngeng@bodo.kommune.no

Inspektør Grunnskolen:

Kirsti Asbjørnsen Pettersen
Kirsti.asbjornsen.pettersen@bodo.kommune.no
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Personale
Lærere
Elin Mentzoni
Elin.Mentzoni@bodo.kommune.no
Janne Kathrin Helgesen
Janne.Kathrin.Helgesen@bodo.kommune.no
Jon Knudsen
JON.KNUDSEN@bodo.kommune.no
Kai Arild Bæver
Kai.Arild.Baever@bodo.kommune.no
Renate Furebotten
Renate.Furebotten@bodo.kommune.no
Mona Helen Aasen
Mona.Helen.Aasen@bodo.kommune.no
Ole Einar Thune
Ole.einar.Thune@bodo.kommune.no
Assistent, Jim Rune Sæther
Jim.Saether@bodo.kommune.no
Rådgiver, Anne-Lise Nilsen
Anne.Lise.Nilsen@bodo.kommune.no
IKT-ansvarlig, Yazid Kasmi
Yazid.kasmi@bodo.kommune.no
Driftskonsulent BVO, Tore Knappskog
Tore.Knappskog@bodo.kommune.no
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Skolemateriell og utstyr du trenger
SKOLEBØKER:
På skolen får du låne bøkene du trenger til skolearbeidet. Hvis du mister eller
ødelegger bøker, må de erstattes.
SKOLEMATERIELL:
Du får utdelt skrivebøker, blyanter og viskelær til bruk i skolearbeidet.

UTSTYR TIL MATEMATIKK:
Du må selv ta med:
- kalkulator (du trenger kun en enkel kalkulator, spør din lærer)
- linjal
- passer
- gradskive
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Ordensreglement
Den enkeltes ansvar for et trygt og godt
læringsmiljø
1. Alle skal behandle hverandre med høflighet, respekt og toleranse.
2. Alle skal kunne samarbeide med alle.
3. Det er ikke lov å være ruset på alkohol eller narkotika på Bodø

Voksenopplæring.
4. Det er ikke lov å fotografere eller filme personer uten å spørre om
lov.

Den enkeltes ansvar for arbeidsro
1. Møt presis til timer og avtaler, og ha med utstyr som trengs.
2. Ved for sent oppmøte til time (uansett når i løpet av dagen)

1 time fravær føres (1 time lønn trekkes)
3. Be læreren om lov til å forlate klasserommet.
4. Bruk pauser til telefonsamtaler.
5. Mobilen settes på lydløs og leveres i mobilhotellet ved timens
start.

Orden i klasserommet
1. Hold orden i løpet av dagen. Kast søppel og ta med kopper og
fat tilbake til kantina.
2. Rydd etter siste time. Rydd pulten, vask den etter behov, kast
søppel og sett stolene på bordene. Sjekk at vinduene er lukket.

Orden i fellesarealer og uterom
1. Ikke bruk klasserom og andre fellesarealer til bønn eller annen
religionsutøvelse. (Skriv fra Bodø Kommune om religiøse
handlinger)
2. Ikke søl vann på gulvet og rundt omkring på toalettene.
3. Røyking er tillatt på plattingen utenfor BVO`s hovedinngang og
ved søppelskuret ved administrasjonen.
4. Ikke bruk piggsko eller isbrodder inne.
5. Vis respekt for skolens naboer og andre leietakere i bygget.
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Regler ved fravær

1. Hvis du er syk, skal du sende SMS/e-post til kontaktlærer om morgenen.
 Når du kommer tilbake på skolen må du fylle ut et egenmeldingsskjema. Du
kan bruke egenmelding fire ganger i løpet av et år.

2. Kommer du for sent til en time får du registrert fravær for denne timen.
3. Går du før timen er ferdig, får du fravær for denne timen.
4. Hvis du har time hos lege, tannlege eller lignende må du ta med dokumentasjon
på at du har vært der. Da registreres dette som velferdspermisjon. Du har 10 dager
med velferdspermisjon i løpet av et år. Du bør prøve å få time etter skoletid. Se
timeplanen din.
5. Hvis du må ta fri fra skolen utenom skoleferiene, må du søke om permisjon. Dette
registreres som fravær og du må selv ta ansvar for å ta igjen undervisningen du
mister.
6. Du har rett til to høytidsdager i løpet av et år. Søknaden om permisjon skal leveres
senest 14 dager før.
7. Elever som får stipend fra Lånekassen må om mulig levere dokumentasjon på
årsak til fravær. Dokumentasjonen leveres til rådgiver. Udokumentert fravær i mer
enn 21 dager kan føre til at stipendet blir stoppet eller redusert.
8. Hvis du har mye fravær, kan du miste retten til opplæring.
9. Du har selv ansvar for å gjøre deg vurderingsbar. Det betyr at du må levere alle
innleveringer, være tilstede på prøver og ha lite fravær slik at lærerne kan sette
karakterer på deg.
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Lån av datamaskin
IKT-reglement Bodø kommune og Bodø voksenopplæring
1. Reglementets målgruppe og omfang


Målgruppen for reglementet er elever grunnskole for voksne og deltakere ved Bodø
voksenopplæring



Reglementet omfatter bruk av kommunens IKT-utstyr

2. Elevenes rettigheter


Elevene har rett til opplæring for å kunne nå målene om digitale ferdigheter i
henhold til Kunnskapsløftet, norsk med samfunnskunnskap og kommunens IKT-plan



Elevene har rett til å møte, se og få erfaring med hvordan hensiktsmessig bruk av
IKT kan skje i alle fag



Elevene har rett til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen



Elevene har rett til å bli informert om innholdet i IKT-reglementet av skolen



Elevene har rett til å få med seg private data som skolen ikke lengre har anledning til
å ta vare på. Dette må gjøres før skoleåret er ferdig

3. Elevenes plikter


Elevene plikter å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT



IKT-utstyr skal tas godt vare på, du har hovedansvaret for din pc



Skolens IKT-utstyr skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver



Elevene må få samtykke fra medelever/lærere til å legge ut informasjon om dem



Publisering og kommunikasjon med bruk av IKT-utstyr skal ikke ha innhold som er
av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller grupper



Digital mobbing skal ikke forekomme



Brukernavn og passord skal holdes hemmelig



Elevene plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst,
bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmesider

4. Mulige konsekvenser


Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner



Skolen har et ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer
medarbeidere eller andre elever



Ved skade på IKT-utstyr kan eleven bli erstatningsansvarlig. Grad av erstatning
vurderes av Bodø voksenopplæring.

 Skolens nettverk har ikke tekniske filter
Bare skolen kan administrere IKT-utstyret
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Regler ved juks
Skolen tillater ikke juks på prøver. Elever skal følge reglene på prøver slik lærer har
bestemt.

Hva er juks?
Her er noen eksempler:
- En elev må ikke bruke notater på papir, internett på mobil, bilder på mobil, sms,
chatting, kalkulator eller andre hjelpemidler hvis ikke lærer tillater det.
- En elev må ikke spørre en annen elev om hjelp til å løse oppgaver.
- En elev må ikke laste ned tekst fra internett og fortelle at hun har skrevet teksten
selv.
- En elev må ikke hjelpe en annen elev med å svare på oppgaver.

Hva skjer ved juks?
Når en elev har jukset på en prøve, vil denne prøven ikke inngå i elevens
vurderingsgrunnlag. Dette kan føre til at du ikke får vurdering i faget.
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Busskort
Hvis du har vedtak som elev ved grunnskolen og du bor lengre enn 4 km fra skolen får du busskort.

Mobilbruk





Mobilen skal være satt på lydløs i timene og legges i mobilhotellet.
Det er ikke tillatt å ringe eller å ta imot samtaler i timene.
Det er ikke tillatt å spille spill på mobilen, være på Facebook eller andre
sosiale medier, eller sende meldinger når det foregår undervisning.
Du kan bruke mobilen som et hjelpemiddel (oversettelse) eller som kalkulator
i undervisningen hvis læreren har godtatt det.
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