Aktiviteter 2016
Infomøte om barneverntjenesten 22.01.16
I januar fikk vi besøk av Marte Jaren fra barnevernstjenesten i bydel Gamle Oslo. Hun var
invitert til oss for å snakke om barnevernet og deres ansvarsområdet. Elevene fikk god og
nyttig informasjon om hva barnevernet er, deres hovedoppgaver, lovverk og om prosessene i
en barnevernssak.
Det er et kjent faktum at mange innvandrere frykter barnevernet, og mye av dette skyldes nok
mangel på kunnskap og samarbeid. Jaren tok opp dette temaet, og ønsket forslag fra elevene
på hvordan de kunne bygge opp et godt samarbeid med innvandrerfamilier slik at barnevernet
ikke blir assosiert med noe negativt. Jaren tok seg tid til å svare på elevenes spørsmål og det
endte opp med å bli en veldig lærerik og spennende diskusjon!
Besøket var i utgangspunktet booket kun for samfunnslinjen, men medielinjen ønsket veldig
gjerne å være med, og det derfor et felles foredrag for begge linjer.
Sightseeingtur 02.03.2016
Samfunn- og medielinjene ved Urtehagen privatskole har vært på sightseeingtur i Oslo by!
Det var bestilt buss som skulle frakte 59 spente elever og ansatte til og fra forskjellige steder i
Oslo. Turen starten på Grønland til den flotte Vigelandsparken på Frogner. Lærer Alaa hadde
en omvisning rundt om i parken, og informerte om både parken og skulpturene. Både elever
og ansatte synes dette var veldig spennende, og ikke minst veldig lærerikt!
Neste stopp på turen var sjarmerende Bygdøy, her fortalte lærer Nada om området og
museene som befinner seg her. Bussen stoppet på Frammuseet, og der fikk hele følget se på
en dokumentarfilm om Fram-skipet, og i tillegg til en omvisning i museet. Gruppen spiste
lunsj i kantinen på museet, og turen her ble avsluttet med fotografering i gården ved museet!
Deretter gikk ferden videre mot Rådhuset og Akershusfestning. Lærer Signe fortalte elevene
om disse historiske stedene og hva de brukes til i dag.
Både elever og ansatte syntes turen var veldig lærerik og spennende. Og stemmingen på
bussen var helt topp med mye latter, musikk og dans!

Infomøte om Norskprøven 04.03.2016

Foto: Sissel Vollan v/ VOX
Elevene ved samfunnslinjen fikk den 04.03 spennende besøk av VOX – nasjonalt fagorgan
for kompetansepolitikk. Sissel Vollan, seniorrådgiver i seksjon for opplæring, informerte
våre elever blant annet om norskprøven, og om de nye læreplanene av 2012 og 2015. Det var
stort engasjement blant elevene ettersom det var lov å stille spørsmål underveis!
Både elever og ansatte syntes foredraget var svært nyttig, særlig for de som tenker å ta
norsprøven førstkommende mai. Sissel informerte også elevene om påmeldingsfrister og
prøvedatoer for 2016.
Alt i alt et veldig lærerikt og aktuelt foredrag! Vi takker Sissel Vollan for hennes tid hos oss!

