NFOMUNCHINFOMUNC
ÅPNINGSTIDER
SKOLE

• Bruk klasserom, bibliotek/læringssenter, 		
skaperverksted, dansesaler og øvingsrom
utover undervisingstida!
• Til kl 20 mandag-torsdag og til kl 18 fredag
• Til kl 20 mandag–torsdag på PP7
• Alltid tilsynsvakt tilstede når skolen er åpen

SKOLEHELSETJENESTEN

RESEPSJONEN

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

RÅDGIVERE

• Elisabeth, Anka, Synnøve og Hilde er rådgiverne våre. Du finner dem i ”rådgiverkroken”
i 2. etasje, og Hilde i 3. etasje på rom 351.
• 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
• Egen FB-side: ”Rådgiver Edvard Munch vgs”

• Marte er skolens helsesykepleier. Hun holder
til innerst i korridoren ved dramasalen i underetasjen
• Studio E i Fredensborgveien har egen
helsesykepleier. Hun heter Lene
• 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
• Elevterapeut heter Anne Mari. Samtaler
med henne avtales gjennom helsesøster. Anne
Mari kan gi råd om lettere psykiske plager og
støtte i en vanskelig hverdag
• Du finner en låst postkasse på læringssenteret der du kan levere spørsmål til helsesykepleiere anonymt
• Helsetjenesten kommer til læringssenteret i
enkelte midttimer for å svare på spørsmål og gi
informasjon
• Egen Instagram-konto: ”edvardmunchskolehelse”

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, kildekritikk, hjelpemidler innen dysleksi m.m.
• 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

SKAPERVERKSTEDET

• Realfagslærer Tarjei har ansvar for skolens
skaperverksted – som er rett ved kantina
• Her kan du jobbe med egne prosjekter og
utforske både realfagene og andre fag ved bruk
av utstyr som 3D-printere, laserkutter og
varmepresse

KANTINA

• ISS er skolens kantineleverandør. Kantina er
åpen fra kl 07.45 til 14.00. Utvidet åpningstid
enkelte dager i hektiske perioder på skolen
• Fast frokostmeny med havregrøt, varm
toast/foccacia, frokostblanding, yoghurt, frukt
og smoothie
• Lunsjmeny som varierer fra uke til uke.
Hver dag blir det servert suppe og en varmrett,
i tillegg til påsmurt, smoothies, bakervarer og
salater.

HINFOMUNCHINFOMUN

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

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 opplæringen – selv om det foregår utenom ordinær
skoletid
• Vi oppfordrer alle elever til å delta på skolens arrangement og heie fram medelever

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, yoga

ANDRE
INFORMASJONSKANALER

• Skoleportalen (via skolens hjemmeside):
epost, skolemelding, Itslearning, Teams, fravær
• Skolemeldingsapp: last ned for å få meldinger
fra lærere og skolens ledelse på mobilen
• Informasjonsskjermer i kantina, ved læringssenter/bibliotek, administrasjonen og på PP7:
informasjon og beskjeder i hverdagen. Er også
tilgjengelige fra skolens hjemmeside. Last ned
app for å få infoskjermene på telefonen (søk på
Infoskjermen).
• Sosiale medier: sjekk Instagram, Facebook
og Snapchat for å få med deg glimt fra skolehverdagen

VIKTIG SKOLEINFO
PÅ HJEMMESIDEN

• Kontaktinformasjon til ledelse, rådgivere,
kontaktlærere og faglærere
• Fravær og studiedager
• Fagtilbud og fagvalg
• Orden og atferd
• Vurdering, eksamen og vitnemål
• Skjema for søknad om tilrettelegging, fritak
fra fraværsgrensa m.m.

TILBUD OG AKTIVITETER JUSTERES I FORHOLD TIL KORONA-SITUASJONEN!

