
Velkommen!

F o r e l d r e m ø t e  V g 1 ,  2 0 . 0 9 . 2 0 2 2



Kommer det noen her nå med et brev? Ja. 



Kommer det noen her nå med et brev? Ja. 



Kommer det noen her nå med et brev? Ja. 



«Alle mennesker er skapt av Gud, likeverdige og uendelig 
verdifulle. Dette menneskesynet skal prege skolens måte å 
møte elevene på i alle situasjoner på skolen. Alle elever er 
velkomne på en Danielsen-skole. Menneskets verdi er 
uavhengig av egenskaper, evner og interesser, tro og 
livssyn, familiebakgrunn og seksuell orientering. Alle skal 
bli møtt med respekt og omsorg og få utvikle sine evner 
og bruke sin utforskertrang og skaperglede. 
Undervisningen skal formidle til elevene at deres verdi er 
uavhengig av prestasjoner og funksjonsevne og legge til 
rette for forskjellige måter å lære på».

Fra skolens grunnlagsdokument kan vi lese: 



S å  t a k k  f o r  a t  d u  e r  h e r !



Elev

Kontaktlærer/Faglærere

Inspektør på trinnet

Elevtjenesten

Alle ansatte på skolen



ELEVTJENESTEN:

- Helsesykepleier: Irene Treidene

- Skoleprest: Inge Økland

- Rådgiver, vg1: Bjørn Dahl vg2: Unni Kristin Heggernes vg3: Miriam 

Kleppa

- Driftsleder og miljø/it: Magne Engjom

- Spesialpedagog: Alvrunn Hagerup





TODELT RÅDGIVINGS-

TJENESTE

- Sosialpedagogisk rådgiving 

- Utdannings- og 

yrkesrådgiving





Skolemiljø

"Elevene sier at 

Danielsen har et godt 

skolemiljø"

"MAKKERSKOLE"

"LAGET"

MILJØTURER

BORDTENNIS

LEKSEMILJØ ROM 403

"ELEVTJENESTEPÅFUNN"

ELEVRÅD

AKTIVITETSDAGER

GODHETSUKE

SKOLESAMLINGER

ELEVAKSJON



"Jeg strever skikkelig med noen fag, og hadde 
ekstra hjelp på ungdomsskolen. Får jeg den 
hjelpen nå også?"



AKTIVITETSPLIKT, §9A



Våre satsnings-
områder

Vurdering som fremmer læring og motivasjon

Elevmedvirkning

Elevaktive læringsformer



Foreldremøtet fortsetter i klasserommene: 

Scan QR-kode for å få
lenke til nyttig informasjon:

Rom R310 R315 R300 R302 R302
Klasse 1A 1B 1F 1G 1H


