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ÅPNINGSTIDER 
SKOLE
• Bruk klasserom, bibliotek/læringssenter,   
Makerspace, dansesaler og øvingsrom 
utover undervisingstida!
• Til kl 20 mandag-torsdag og til kl 18 fredag 
• Til kl 19 mandag–torsdag på PP7 (Tekstil)
• Til kl 17 mandag-fredag på Studio E (Frisør, 
Blomst og Interiør og eksponeringsdesign)
• Alltid tilsynsvakt tilstede når skolen er åpen

RESEPSJONEN
• Hjelp til å finne fram, spørsmål om rom- 
og timeplan, tildeling av elevskap m.m.
• Skademelding og tyveri
• Bekreftelse på at du går på skolen 
• Karakterutskrift

RÅDGIVERE
• Elisabeth, Anka, Synnøve, Hilde og Kari er 
rådgiverne våre. De er i ”rådgiverkroken” i 
2. etasje og Hilde og Kari er i 3. etasje på rom 
N-351. Kari er i tillegg rådgiver på Studio E
• Gir råd om utdannings- og karrierevalg
• Svarer på personlige og sosiale spørsmål og 
har tett dialog med helsesøster
• Drop in-tider står på deres kontordører
•    De kommer også til læringssenteret i enkelte 
midttimer

SKOLEHELSE-
TJENESTEN
• Marte er skolens helsesykepleier. Hun holder 
til på rom N-070 innerst i korridoren ved 
dramasalen i underetasjen
• Lene er helsesykepleier på Studio E
• Du kan snakke med helsesykepleier om ulike 
helseproblemer. De kan også henvise videre til 
f.eks.  barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), 
skoletannlege, PP-tjenesten og barnevernet
• Helsetjenesten kommer til læringssenteret i 
enkelte midttimer for å svare på spørsmål og gi 
informasjon

LÆRINGSSENTER/
BIBLIOTEK 

• Eli-Berit er daglig leder på læringssenteret.
Hun kan svare på spørsmål som har med
organisering av skoleverdagen og gir veiledning 
innenfor områder som studieteknikk og kilde-
kritikk
• I læringssenteret kan du låne bøker, lese og 
gjøre lekser - eller spille spill og slappe av
• Læringssenteret inviterer til foredrag, 
workshops, leksehjelp og ulike aktiviteter 

MAKERSPACE MUNCH
• Makerspace finner du rett ved kantina 
• Lærere Sigrid (realfag), Kirsti (KDA) og 
Daniel (musikk) har ansvar for verkstedet
• Her kan du jobbe med egne prosjekter og 
utforske teknologi og verktøy ved bruk av ut-
styr som 3D-printere,  vinylkutter, laserkutter, 
varmepresse og symaskin m.m

MIDTTIMEAKTIVITER
• Hver onsdag mellom kl 12 og 13 - starter 
noen uker etter skolestart
• Se egne oppslag i læringssenter/bibliotek og 
ta kontakt med Eli-Berit hvis du har lyst til å 
starte en aktivitet
• Eksempler på aktiviteter: Dungeons and 
dragons, Munchstrikk, regneverksted, sjakk



MUNCHREVYEN
• Flere hundre elever deltar i revyarbeidet – 
på eller utenfor scenen
• Revyen er elevstyrt og byr på samhold på 
tvers av trinn, god stemning og mye moro
• Snakk med fadderen din eller følg med i 
skolens informasjonskanaler for å bli med

KANTINA
• Kantina er åpen fra kl 07.45 til 14.00 
• Frokostmeny med bakervarer, frokost-
blanding, yoghurt, frukt og smoothie
• Lunsjmeny med varmmat, salat- og frukt-
bar. I tillegg får du kjøpt påsmurt, smoothies og 
bakervarer m.m

ARRANGEMENT 
• Skolen gjennomfører hvert år en rekke 
arrangementer: danseforestillinger, konserter, 
julemarked og moteshow
• For elever som deltar i arrangementene, er 
forberedelser og gjennomføring en del av opp-
læringen – selv om det foregår utenom ordinær 
skoletid
• Vi oppfordrer alle elever til å delta på sko-
lens arrangement og heie fram medelever

VIKTIG SKOLEINFO 
PÅ HJEMMESIDEN
• Kontaktinformasjon til ledelse, rådgivere, 
kontaktlærere og faglærere
• Fravær og studiedager
• Fagtilbud og fagvalg
• Helse og velferd
• Vurdering, eksamen og vitnemål

ANDRE 
INFORMASJONS-
KANALER
• Facebook og Instagram: Glimt fra skole-
hverdag, arrangementer m.m
• Visma: Timeplaner, tilstedeværelse, karakte-
rer, varsler, klager, fagvalg
• Teams: Daglig kommunikasjon
• One Note: Periodeplaner, fagressurser og 
arbeid i fagene
• Skolemelding: Beskjeder til foresatte
• Epost og telefon: kontakt mellom foresatte 
og skolens ledelse
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