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Kontaktinformasjon
Vikhammer ungdomsskole
Malvikvegen 305
7560 Vikhammer

Mobilskole:
03686
SMS skrives slik:
VIUSK [klasse] [beskjed]

Tlf. 73 97 24 80
www.vikhammerungdomsskole.no
E-post: vikhammer.ungdomsskole@malvik.kommune.no

Rektor Bodil Furuhaug Westby
Tlf. 73 97 24 81, E-post: bodil.westby@malvik.kommune.no
Førstesekretær Turid Kvamstad
Tlf. 73 97 24 80, E-post: turid.kvamstad@malvik.kommune.no
Undervisningsinspektør 8. trinn Silje Aasbø Meldal
Tlf. 73 97 24 82, E-post: silje.meldal@malvik.kommune.no
Undervisningsinspektør 9. trinn Hilde Aaning Straumbotn
Tlf. 73972483, E-post: hilde.straumbotn@malvik.kommune.no
Undervisningsinspektør 10. trinn Rune Hanger
Tlf. 73 97 24 84, E-post: rune.hanger@malvik.kommune.no
Sosiallærer Gunvor Asbøll
Tlf. 73 97 24 86, E-post: gunvor.asboll@malvik.kommune.no
Helsesøster
Marit Refseth Fjeldsaunet
Telefon på skolen: 73 97 24 80
Telefon helsestasjonen: 73 97 35 50
Kommunen tilbyr også helsestasjon for ungdom hver tirsdag fra 14.00 – 16.00.
Helsestasjon for ungdom finner du i lokalene til helsestasjonen på Vikhammer.
Der møter du helsesøster og lege. Tilbudet er gratis, og det er ingen
timebestilling. Alle har taushetsplikt.

Skolemiljø
Ved Vikhammer ungdomsskole arbeider vi kontinuerlig med elevenes klasse- og skolemiljø.
Gjennom ulike aktiviteter i klassen, på trinnet og på skolen som helhet ønsker vi å skape et
godt læringsmiljø, forebygge mobbing og skape inkludering og trivsel. Trivsel er også et viktig
tema i elevsamtale mellom kontaktlærer og elev, som er en planlagt samtale som
gjennomføres en gang hvert halvår, samt i utviklingssamtalene med foresatte.
Vikhammer ungdomsskole deltar i Læringsmiljøprosjektet i regi av Læringsmiljøsenteret og
Utdanningsdirektoratet.
Elevenes fysiske og psykiske trivsel omtales i opplæringslovens kapittel 9a. Alle elever har rett
til et godt psykososialt miljø, og fra 1. august 2017 er det gjennomført endringer som skal sikre
at elevenes rettigheter ivaretas i enda større grad enn tidligere.
Utdanningsdirektoratet gir følgende informasjon om elevenes rettigheter:

Regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er
elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen
Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på
skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal
hun eller han alltid




gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
si ifra til rektor
undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for å sørge for at eleven får det trygt og godt
på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hva hvis en elev blir mobbet av en ansatt på skolen?
Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har
skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken
videre.

Melde saken til Fylkesmannen
Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde
saken til Fylkesmannen.





Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Fylkesmannen. Du må ta kontakt med
Fylkesmannen i det fylket du bor.

Hva kan Fylkesmannen gjøre?
Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre
for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når
tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter
På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og
hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Skolene må også informere om elevenes rett til et
godt fysisk skolemiljø. Se opplæringsloven § 9 A-7 (Lovdata)

Dersom foreldre får mistanke om at barnet ikke trives på skolen, ta kontakt med kontaktlærer,
undervisningsinspektør, rektor eller sosiallærer. Vi behandler saken etter opplæringsloven og
kommunens handlingsplan mot mobbing. Planen finnes på skolens og kommunens
internettside. NB! Planen er ikke revidert etter endring av opplæringsloven. Revidert utgave vil
bli publisert så snart denne er klar.
Malvik kommunes strategi for arbeid mot mobbing i barnehager og skoler:
http://www.malvik.kommune.no/strategi-mot-mobbing.5896534-177792.html

Malvik kommunes handlingsplan for arbeid mot mobbing i skolen:
http://www.malvik.kommune.no/handlingsplan-mot-mobbing.5896523-177792.html

Opplæringsloven kapittel 9a:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#§9a-7

Skole-hjem-samarbeid
Det avholdes et foreldremøte klassevis og en individuell utviklingssamtale med elev og foreldre
per halvår. I noen tilfeller kan det være aktuelt med flere møter. I tillegg er det selvfølgelig mulig
å ta kontakt på skolens telefon og e-post.
På 8. trinn starter kontaktlærerne opp med en bli-kjent-samtale med foreldre. Innkalling
kommer. Denne samtalen kommer i tillegg til høstens utviklingssamtale.
I tillegg er dere selvfølgelig velkomne til å ta kontakt med oss utenom disse møtene. Bruk gjerne
e-post, da vi kan være vanskelige å nå på telefonen pga. undervisning. Våre e-postadresser finner
dere på skolens hjemmeside.

Skolens hjemmeside og Zokrates
På skolens hjemmeside (www.vikhammerungdomsskole.no) vil dere kunne finne nyheter og
informasjon som gjelder hele skolen og lenker til sider med informasjon som er nyttig for
foreldre og elever. Her legger vi også ut bilder og reportasjer fra aktiviteter vi gjennomfører.
På skolens læringsplattform Zokrates (innlogging via hjemmesiden eller www.skolenmin.no) vil
dere finne nyheter, ukeplaner, informasjon og skriv som gjelder den enkelte klasse. Her kan
elevene levere oppgaver og gjennomføre prøver. Alle elever har eget brukernavn og passord.
Foreldre kan bruke foreldreportalen og kan logge seg på med Bank-ID. Du finner også lenke til
foreldreportalen på Zokrates. Her får man tilgang til meldinger, lekser og innleveringer til alle
barn man har i Malvikskolen.

Inndeling av skoledagen
Skoledagen varer fra 08.30 til 14.15*.
Skoledagen er inndelt slik:
08.30-10.00: Undervisning
10.00-10.15: Friminutt
10.15-11.15: Undervisning
11.15-12.00: Spising og friminutt
12.00-13.00: Undervisning
13.00-13.15: Friminutt
13.15-14.15*: Undervisning
*På torsdager har elevene undervisning til 14.30, dette på grunn av valgfag.

Mat
I matfriminuttet som starter kl. 11.15, spiser elevene egen matpakke. Melk og juice kan bestilles
på www.skolelyst.no, og nærmere informasjon finnes også på vår hjemmeside. Nytt av året er
at man kan velge ulike produkter på ulike dager, og at man enten kan betale for hele skoleåret
eller dele opp og betale hver måned.

Mobilbegrenset skole
På Vikhammer ungdomsskole får elevene bruke mobiltelefon i timene når det er gitt uttrykkelig
beskjed fra lærer. Dette kan være i forbindelse med bruk av pedagogiske apper,
informasjonsinnhenting, eller sjekk av ukeplan på zokrates.
Ellers skal telefonen være avslått/satt i flymodus, eller lyden skal være skrudd helt av (ingen
vibrering). Dette gjelder også i friminutt. Telefoner som blir brukt uten avtale med lærer, vil bli
tatt inn. Telefonen kan hentes etter siste time.

Utstyr


Skrivesaker: Alle elever får utdelt blyant og viskelær ved skolestart.
Annet utstyr må skaffes selv. Vi forventer at alle har dette klart til
hver time.



Kroppsøving: Treningstøy til inne- og utebruk. Inne- og utesko.
Svømmetøy og badehette til svømming (8. trinn).



Matematikk: Alle elever på 8. trinn får passer, gradskive og kalkulator. Hvis eleven
mister dette utstyret, må det anskaffes nytt. Dette kan evt. kjøpes ved skolens kontor.



Naturfag/kunst og håndverk/mat og helse: Vi bruker naturfaglab, kuh-rom og
skolekjøkken ved Vikhammer skole. Elevene må derfor ha med innesko til disse timene.



Alle elevene får sitt eget skap i klasserommet. Skapene skal låses med hengelås. Hvis
eleven glemmer å ta med nøkkel, må låsen klippes. Eleven må da kjøpe ny hengelås.

Skoleskyss
Alle elever som bor lengre enn 4 km fra skolen, har rett til skoleskyss. Elevene dette gjelder, får
et t-kort hvor riktig beløp i forhold til antall turer er ”fylt på”.
T-kort som er delt ut på barneskolen videreføres på ungdomsskolen.

Fag, timetall og skolebøker
Timetall i fagene er oppgitt i Kunnskapsløftet (læreplanen). Ved Vikhammer ungdomsskole har
vi delt skoleåret inn i 2 perioder. Timetallet per uke for det enkelte fag vil variere med
periodene. I oversikten under har vi derfor oppgitt årstimene vi har lagt opp til for det enkelte
trinn.
Alle skolebøker registreres som lån ved skolebiblioteket. Det skal i tillegg skrives navn i boka.
Dersom en bok mistes, må denne erstattes. Hvis bøker legges igjen på skolen, skal dette gjøres
i låst skap.
9.
47,5
123,5
104,5

10.
47,5
133
114

Naturfag
95
Engelsk
76
Annet fremmedspråk
76
eller språklig fordypning

76
76
76

95
76
76

Samfunnsfag
Kunst og håndverk
Mat og helse
Musikk
Kroppsøving
Valgfag
Utdanningsvalg
Sum

85,5
76
0
47,5
76
57
28,5
874

76
0
85,5
0
76
57
38
874

KRLE
Norsk
Matematikk

8.
76
114
95

76
76
0
38
76
57
19
874

Lærebok
Horisonter
Kontekst
Sirkel 8A
Sirkel 8B
Tellus
Stages
Tysk:
Noch Einmal
Spansk:
iVale (Tekstbok og arbeidsbok)
Fransk:
Contact
Geografi, Historie og Samfunnskunnskap
Akantus (brukes bare på skolen)
Matlyst
Opus

Timetallet gjelder undervisningstimer på 60 minutter.
Merk at kunst og håndverk og musikk er avsluttende fag på 9. trinn. Elevene vil derfor få
standpunktkarakter etter 9. trinn.

Vurdering
Elevene får vurdering i hvert enkelt fag, både formelt og uformelt.
Med formell vurdering menes vurdering med karakter. Det brukes tallkarakterer fra 1 til 6, hvor
1 står for lav måloppnåelse og 6 står for høy måloppnåelse. Karakterene settes i forhold til hvor
stor grad av måloppnåelse eleven har i forhold til kompetansemålene som er beskrevet i
Kunnskapsløftet (læreplanen). Det blir utarbeidet læringsmål for hvert tema som det undervises
i i det enkelte fag.
I orden og oppførsel er karakterene god (G), nokså god (NG) og lite god (LG). Her vurderes eleven
i forhold til skolens ordensregler og som beskrevet i opplæringsloven.
Elevene får en terminkarakter i hvert fag. Karakterkort deles ut hvert halvår. Karakterkortet for
1. termin deles ut midtveis i skoleåret, dvs. fredag i uke 3.
Uformell vurdering er vurdering uten karakter, dvs. muntlige eller skriftlige tilbakemeldinger til
eleven. Eksempler på dette kan være muntlig tilbakemelding på et foredrag eller innspill i en
time, eller en kommentar i en arbeidsbok.
I forskrift til opplæringsloven presiseres det at elever og lærere har et gjensidig ansvar for at
grunnlaget for vurdering skal være til stede. Elevenes ansvar består i å møte fram til og delta
aktivt i opplæringen. Stort elevfravær kan resultere i at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag
for å vurdere elevens kompetanse. Dette vil kunne få negative konsekvenser for eleven.
Lærerens ansvar består i å legge til rette for at hun/han får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere
elevens oppnådde kompetanse.
Lenker til læreplanverk og opplæringsloven:
Kunnskapsløftet:
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/
Opplæringsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringsloven
Forskrift til opplæringsloven:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724?q=opplæringsloven
Lenkene finnes også på skolens hjemmeside.

Nasjonale prøver
I løpet av høsten skal alle elevene på 8. og 9. trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing og
regning. 8. trinn skal i tillegg ha nasjonal prøve i engelsk. Alle prøver dette året er elektroniske.
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

Årsrute Malvik kommune
HØST 2018
Uke

Dager

Merknader

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
4

Skolestart mandag 20.august

49 5
50 5
51 5

Høstferie (8.-12. oktober)

Felles studiedag for ansatte i
skole, SFO og barnehage fredag
30. november

Siste skoledag før juleferie
fredag 21. desember

VÅR 2019
Uke

Dag
er

Merknader

1

2

Første skoledag etter nyttår
torsdag 3. januar

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
0
5
5
0
4
4
5
4
5
3

23
24
25

5
4
5

Vinterferie (18.-22. februar)

Påskeferie (15.-19. april)
Fri mandag 22. april (2. påskedag)
Fri onsdag 1. mai
Fri fredag 17. mai (grunnlovsdag)
Fri torsdag 30. mai (Kr.
himmelfartsdag) og fredag 31.
mai
Fri mandag 10. juni, 2. pinsedag
Siste skoledag fredag 21. juni

Ordensregler
Skolens ordensreglement er en forskrift etter Forvaltningsloven § 2 og Opplæringsloven § 2-9
og 3-8. Forskriften er vedtatt i skolemiljøutvalget ved Vikhammer ungdomsskole.
Ordensreglene gjøres kjent for elever og foresatte ved gjennomgang for elevene og brev til
foresatte. Ordensreglene gjelder i skoletid, på skolevei og buss og på utflukter og turer i
skolens regi.
Reglementet regulerer grunnlag for vurdering i orden og adferd jf. forskrift til opplæringsloven
§ 3-5.
Generell oppførsel
Malvikskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å
skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole. Alle elever skal
følge vanlige lover og regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.

Tiltak mot brudd på ordensreglene – sanksjoner
Alle sanksjoner skal være slik at elevene vil forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen
må reagere på dette. Elevene skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd på
regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittel, hvis
ikke annet er særskilt nevnt.

Det vil gjøres skjønnsmessige vurderinger avhengig av alvorlighetsgrad på brudd på
ordensreglene.
Reglementet vedtatt i skolens skolemiljøutvalg 30. mai 2018.

Fritak for aktiviteter
Elever kan få fritak fra aktiviteter som oppleves som utøving av en annen religion eller livssyn.
Opplæringsloven sier:
§ 23a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og
sikreretten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå
dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn
opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på
same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi
melding om fritak etter første punktum.
Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen.
Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka
etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.
Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for
tilpassa opplæring innanfor læreplanen.
Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for
fritak og om innhaldet i opplæringa.
Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.

Ved Vikhammer ungdomsskole kan dette være aktuelt ved besøk kirker og lignende i
forbindelse med opplegg i undervisninga.
Skolen har ingen tradisjoner med innslag av religiøs art ved avslutninger til jul eller sommer.

Fravær
I følge forskrift til opplæringsloven § 3-41, skal alt fravær føres på vitnemålet. Eleven og
foresatte kan imidlertid kreve at inntil 10 dager per opplæringsår ikke føres på vitnemålet
dersom fraværet skyldes gitte årsaker. Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner kan
kreves ikke ført på vitnemålet. Fraværet må ha vart i mer enn 3 dager. Gyldig dokumentasjon
er legeerklæring, og fravær kan strykes fra og med fjerde fraværsdag. Se utdrag fra
opplæringsloven under.
Det er svært viktig at foreldre sender skolen beskjed på mobilskole ved fravær, se hvordan
dette gjøres på skolens hjemmeside eller på s. 2 i dette heftet.
Hvis foreldre/foresatte ønsker å be eleven fri fra skolen, skal det leveres melding i god tid på
forhånd. Kontaktlærer kan gi fri i inntil 1 dag. Det søkes om permisjon for lengre tidsrom på
eget elektronisk skjema som finnes på skolens hjemmeside. Ved idretts-/musikkarrangementer
o.l., skal foreldrene (ikke idrettslag, korps e.l.) søke fri sitt barn.

Hvis eleven blir syk og må gå hjem i løpet av skoledagen, blir hjemmet først kontaktet. Vi
ønsker likevel at dere skriver melding i meldebok eller på sms/mobilskole, slik at fraværet er
dokumentert.
Enkelte elever har et stort og bekymringsfullt fravær. Malvik kommune har utarbeidet en
handlingsplan som benyttes i slike tilfeller. Skolen tar kontakt for å avtale et samarbeidsmøte,
og etter hvert kan andre samarbeidspartnere bli aktuelle, f.eks. helsesøster, fastlege, PPT eller
barnevern. Et godt samarbeid er viktig for å løse fraværsutfordringer.
Forskrift til opplæringsloven § 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen
Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og
enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.
Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til
vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.
Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa
på førehand.
For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje
vert ført på vitnemålet:
a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar
b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.
For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet,
må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast
helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast.
Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan
fråvær strykast frå og med første fråværsdag.
Opplæringsloven § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar
som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei
dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig
undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at
permisjonstida er ute.

Foreldrekontakter, FAU og samarbeidsutvalget
Hver klasse velger 2 klassekontakter og 2 varaer på høstens foreldremøte. Neste år vil varaene
”rykke opp” som klassekontakter, og 2 nye varaer velges.
Å bidra som klassekontakt er en unik sjanse til å gjøre en innsats for skolemiljøet, og du får
også anledning til å bli bedre kjent med foreldrene til de andre elevene i klassen. Viktige
oppgaver for klassekontaktene er å være ansvarlige for noen arrangementer for elevene, og de
kan også ta opp saker med skolen på vegne av foreldregruppa.
Alle foreldre er medlemmer av skolens foreldreråd. Blant medlemmene velges representanter
til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Dette skjer på foreldrerådets årsmøte som avholdes i
mai/juni.

FAU deltar i drøfting av ulike saker på skolen, har de følgende faste oppgaver:





Bestemme hvilke mål og tiltak som skal stå under
Foresatte i skolens virksomhetsplan.
Støtte 8. klassekontakter i oppgaven med å arrangere blikjent-kvelder for elever og foreldre
Arrangere temamøte for foreldre etter påske
Være arrangør for 10. klasseavslutning i juni

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen
representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra
kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder
skolen.
SU kan uttale seg om følgende:












Forslag til budsjett
Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
Plan for hjem-skole-samarbeid
Skolevurdering
Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
Skolens informasjonsvirksomhet
Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
Fritidsaktiviteter
Skoleskyss
Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
Ordensreglementet

Operasjon Dagsverk
Elevene ved Vikhammer ungdomsskole har i mange år bidratt til at
ungdommer i utviklingsland har fått støtte til å gjennomføre
utdanning.
Under Operasjon Dagsverk jobber elevene en dag for privatpersoner
eller bedrifter, og får betalt 300 kr for denne jobben. Det er frivillig om
man ønsker å delta i aksjonen, og for de som ikke ønsker å delta, har
vi et eget opplegg på skolen på OD-dagen.
OD2018 støtter palestinske ungdom sin innsats for en bedre fremtid. OD vil gi ungdom
kunnskap og mulighet til å skape en bedre fremtid. Mer opplysninger finner du på www.od.no.
Årets OD-dag er 1. november. Ønsker du å delta, kan det være lurt å gjøre avtale med
arbeidsgiver så raskt som mulig, da det kan bli stor konkurranse om jobbene!

