
Bøler skole, skoleåret 2013/2014 

Utenom ovenstående punkter har alle trinn egne regler og informasjon som gjelder 

trinnet. Hold deg oppdatert på disse også! 

 
 

Generelle regler og viktig informasjon for alle elever på ungdomstrinnet 

• Sett deg inn husreglene og de kollektive ferdighetene.  

• A-planen, aktivitetsplanen, halvårsplan og annen informasjon i Fronter: her 

ligger alt du må vite angående undervisning, prøver og andre aktiviteter som 

foregår. Sjekk derfor Fronter hver dag.  Vær oppmerksom på at endringer 

kan skje fortløpende. 

• Føring av fravær og anmerkninger skjer fortløpende i Fronter. Dersom du 

mener du har fått fravær og/eller anmerkninger som ikke stemmer; send mail 

til faglæreren som har gitt deg fraværet/anmerkningen. Oppgi dato og time(r) 

dette ble gitt. 

• Karakterer til større prøver og innleveringer vil publiseres fortløpende i 

Fronter. 

• A-planen skal leveres ut på fredager. Eventuelle mandagslekser skal alltid stå 

på a-planen én uke i forveien. Man kan få uforberedte prøver/lekseprøver. 

• Maks. to til tre større prøver per uke. Uforberedte prøver/lekseprøver og tidlig 

annonserte muntlige presentasjoner, må regnes som et tillegg. 

• Prøver og innleveringer i løpet av året: Dersom du ikke har fått tatt en prøve 

til ordinær tid, kan du risikere å få denne første dag du er tilbake på skolen 

eller til første time du har i det aktuelle faget. 

• Lekser må alltid vises ved forespørsel. Dersom du ikke kan vise til leksene får 

du anmerkning. Glemt bok er anmerkning.  

• Alle meldinger til lærer skal være i meldingsbok eller per mail. Løse lapper 

aksepteres ikke. 

• Bruk av elektronisk utstyr, tyggis og caps/lue er ikke tillatt i klasserommet og i 

skolebygget generelt. 

• Utviklingssamtaler skjer to ganger i løpet av skoleåret. Elevsamtaler holdes i 

forbindelse med disse. 

• Prøvemuntlig holdes minst en gang i løpet av skoleåret. Dato for dette 

publiseres på aktivitetsplanen. 

• Leksehjelp i Hallen; 8. og 9.trinn: mandag kl.13.20-14.20 og 10.trinn: tirsdag 

kl.13.20-14.20  


