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Foreldrehåndboken 22-23

NORDHORDLAND KRISTNE GRUNNSKOLE

post@nhkg.no

Velkommen til
Nordhordland Kristne Grunnskole

NHKG startet opp sin
virksomhet i 1999.
Skolen startet opp på
initiativ fra noen foreldre som ønsket et
kristent alternativ til
den offentlige skolen.

NYTT SKOLEÅR
Kjære foreldre.
Da vil jeg få ønske alle
elever og foreldre
velkommen til et nytt
skoleår.

I dag har skolen
ca.100 elever og vi
kan ta imot flere elever
på de fleste trinn, spesielt ungdomsskolen.

Vi håper og tror på et
godt og innholdsrikt
skoleår.
Som dere sikkert vet
er NHKG er kristen,
privat grunnskole som
tar imot elever fra
1.-10.trinn.

Skolen er åpen for
alle elever og vi bygger vår grunnvoll på
den kristne tro.
Vi er opptatt av menneskerettigheter,

foreldreretten,
religionsfrihet og samvittighetsrett.
I denne håndboken vil
dere finne mye nyttig
informasjon. Dere kan
også ta direkte kontakt
med skolen Vi er opptatt av en god relasjon
med hjemmet.
Vi takker for tilliten dere
viser oss og ser fram til
et godt
samarbeid
skoleåret 2022-2223.
Mvh.
Gunn Skjerping
Knudsen, rektor
Nordhordland Kristne
grunnskole (NHKG)

Skolens visjon
MED DANIEL
SOM FORBILDE
I Bibelen leser vi om
Daniel, en ungdom
som med Guds hjelp
• Levde et rent og sunt
liv
• Var fylt med visdom
og kunnskap

• Hadde mot til å stå
for sannheten
• Trodde fast på Gud
• Tok de rette valg
• Brydde seg om sine
venner og
medmennesker
• Fikk innflytelse i
nasjonen

Vårt kall og mål er,
med Guds hjelp, å
fostre en generasjon
med en karakter og
livsførsel som ligner
Daniel i disse ting.

Kontakt-info
Nordhordland Kristne Grunnskole
Alvermarka 39
5911 Alversund
www.nhkg.no

Telefon

E-post

Rektor

Gunn S. Knudsen

489 44 686

gunn.skjerping.knudsen@nhkg.no

Inspektør i barneskolen

Lise Geitanger

901 26 579

lise.geitanger@nhkg.no

Inspektør i ungdomsskolen

Øystein Litleskare

971 21 773

oystein.litleskare@nhkg.no

Rådgiver/Ikt-ansvarlig

Inger Eilertsen

932 56 550

inger.eilertsen@nhkg.no

Administrasjon

Åshild Mjelstad

56 35 17 58

post@nhkg.no

Adresse Feide/It-avd.

nhkgit@nhkg.no

Konto 6529 05 18746
Org.nr. 987770333
Skolen har de råd og utvalg den er pålagt etter Privatskoleloven: styre, foreldreutvalg og elevråd.
Styreleder:

Stig Sollid

KONTAKTLÆRERE
1.klasse

Eva Winnem

2.klasse

Rannveig Aasgard Myhre

3.klasse

Mona H. Henningsen

4.klasse

Anne Kristin Fiksdal

5.klasse

Kjersti Hubbard

6.klasse

Lise Geitanger

7.klasse

Hilde Haukeland

8.klasse

Runar Sylta

9.-10.klasse

Øystein Litleskare

Se ellers info om appen Min skole.

Tur til Håøy

Opptak
SØKNAD
Opptak til skolen skjer etter
søknad. Egne søknadspapirer fås
ved henvendelse til skolen, eller
på internett: www.nhkg.no
En bør være ute i god tid med
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søknaden. Dato for opptak er
15.februar.
Skolen har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle
som fyller vilkårene for opptak i
den offentlige skole.

Dersom antall søkere til skolen
overstiger det elevtall skolestyret
har vedtatt, prioriteres søkerne etter
skolens inntaksreglement, som
finnes på søknadsskjemaet.
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Skolepenger
SATSER: SKOLEPENGER

BETALING

Barneskolen:1050 kr. pr. måned

Skolepengene betales forskuddsvis innen den 1. i hver måned. For
august og juni betales det for en
halv måned.

Ungdomsskolen: 1150 kr. pr. mnd.
Søskenrabatt:
Det betales 750 kr. pr. mnd. for
barn nr.2, 650 kr. kr. pr. mnd. for
barn nr.3, mens barn nr.4 er gratis.

Dere vil få tilsendt e-faktura/
faktura på mail. Det er viktig at
skolepengene betales i tide.
Har dere problemer med innbetalingen, må dere kontakte
skolens administrasjon.
6.klasse

5.klasse

Bildet: Fra skolekjøkkenet

Kontakt med hjemmet/Nytt om busskort
SAMARBEID

NYTT OM BUSSKORT

17.MAI

Som foreldre og skole drar vi
lasset sammen for å gi det beste til
våre barn. Det er viktig med et
godt og nært samarbeid. Ta derfor
gjerne kontakt med spørsmål og
innspill. Her er noen av de
formaliserte formene for kontakt
mellom hjem og skole:

Barn i 1. og 8.klasse, samt nye
elever, får nye busskort ved skolestart. Resten av barna skal bruke
de samme busskortene som de
hadde forrige skoleår.

Skolen deltar i hovedprosesjonen
fra Alversund kirke, under egen
fane. Alle foreldre og elever er
velkommen til å delta. Velforeningene i Alvermarka og Ikenberget har et eget arrangement på
skolen om ettermiddagen, hvor
også barn og foreldre fra skolen er
velkomne til å delta.

FORELDREMØTER
Det er 1 felles foreldremøte i løpet
av skoleåret, som bl.a. inneholder
et eget foreldreråd, der foreldrene
selv kan ta opp saker. Trinnene
har også 1 foreldremøte i året.

FORELDREKONTAKT
Har du henvendelser som angår
klassen, kontakt kontaktlærer eller
foreldrekontakt for klassen.
Utviklingssamtaler med lærer
holdes en gang om høsten og en
gang om våren. Disse er viktige for
kontakten foreldre/kontaktlærer.
Foreldrene blir innkalt til
samtalene. Eleven kan også delta
på disse samtalene, og har rett til
dette etter fylte 12 år.

WWW.NHKG.NO

Før barna kan fortsette å bruke
kortene sine fra sist skoleår, må
det limes på et oblat som viser
hvilket skoleår kortet gjelder for.
Derfor må alle elevene ta med
seg det gamle busskortet på
skolen første skoledag!
Fra nå av skal heller ikke barna
validere kortene i kortleseren på
bussen. Men de må alltid ha
kortet med seg, slik at de kan
vise det fram når det er kontroll.

Bildet: Kantinedag

Bildet: Aktivitetsdag med
fokus på strilekulturen
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Skoledagen
UNDERVISNINGSTID

legger opp til. Vi har styrket krle,
engelsk, norsk og matte.

1.-2.trinn:
8.30-1400 mandag, tirsdag, torsdag
og fredag. (Tilbud om SFO onsdager fra kl.7.30-16, og fra kl.7.308.30 og kl.14-16 de andre ukedagene)

5.-7.klasse har 1 time ekstra
aktivitet 1 dag i uken.

fysisk

LEKSEHJELP
Elever i 5.-10.klasse får tilbud om
gratis leksehjelp. Skjema for påmelding sendes ut sammen med
foreldrehåndboken.

FRIMINUTT
10.00-10.10: friminutt
10.55-11.35: matpause / storefri

3.-4.trinn:
8.30-14.00 alle dager, men halv dag
onsdag. (8.30-11.05) (SFO-tilbud til
kl.16 alle dager)

5.-10.trinn:

13.05-13.15: friminutt

STORSAMLING
1 gang i måneden samles elevene til
en felles storsamling for hele skolen
(av og til kun for barneskolen).

SKOLERUTEN

8.30-14.00 mandag – fredag
Elevene i småskole og ungdomsskole har de timene de skal ha.
Elevene på mellomtrinnet har noen
flere timer enn det læreplanen

Skoleruten finner du bak i denne
håndboken. For det meste følger
den skolene i Alver kommune.

Påskedekorasjon

Et skoleår har 190 dager.

Læreplan og samarbeidspartnere
LÆREPLANER

KRLE

Skolen er godkjent på grunnlag av
gjeldende læreplaner, med noen
endringer. Vi har fått godkjent en
egen læreplan i krle, samt noen
viktige tillegg til læreplanens generelle del og læringsplakaten. Det er
laget lokale læreplaner i alle fag.

Krle står for kristendom, religion og
livssynsundervisning (RLE i offentlig
skole). Faget holder frem skapelsen,
ekteskapet mellom mann og kvinne
som en gudgitt ordning, og livets
ukrenkelige verdi fra unnfangelsen.
Vi beveger oss fra det kjente i

kristendommen til det ukjente i de
andre religionene.

SAMARBEIDSPARTNERE
Skolen er medlem i Kristne Friskolers
Forbund (KFF) og Kristent
Pedagogisk Nettverk (KP-nett).

Fravær og meldinger
fravær inntil 10 dager pr.
skoleår
ikke skal komme i vitnemålet.

Søknad om fridager (permisjon)
skal skrives på eget skjema, som
dere kan få på skolen.

går til rektor en uke på forhånd.
Søknad fra 4-10 skoledager, regnes
som et lengre fravær. Slike søknader må fremmes for rektor 2 uker i
forveien. Kontaktlærer og rektor
trenger tid til å vurdere søknaden
og legge til rette for et undervisningsopplegg som eleven kan ta
med seg i permisjonstiden. Det kan
innvilges ett lengre fravær på våren
og ett på høsten, men aldri mer enn
10 skoledager i strekk.

Foreldrene har ansvar for tapt
undervisning.

Timefravær kan meldes uten bruk
av skjema.

VismaSchool@visma.com

Søknad inntil 1 dag fremmes for
kontaktlærer 2 dager på forhånd, og
gjerne før. Søknad inntil 3 dager

Fravær i ungdomsskolen kommer
på vitnemålet. Det kan søkes om at

Hjelper ikke det, kontakt e-postleverandøren deres.

FRAVÆR OG FRITAK
Fravær meldes skolen før kl.08.30
samme dag.
Søknad om fritak fra undervisning
må alltid gjøres før eleven tar fri. Det
henstilles til at omfanget av dette blir
begrenset mest mulig.
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MELDINGER
Appen Min skole foresatt brukes i
kontakt mellom hjem og skole.
Meldinger om disiplinære forhold
skrives i brev med konvolutt.
E-poster fra skolen sendes via
Visma. For å sikre at dere får disse
bør dere hvitliste adressen

F O R E L DR E HÅ N D B O KE N 2 2 - 2 3

Personopplysninger og taushetsplikt
PERSONLIGE
OPPLYSNINGER

sattes samtykke (og/eller elevens
ved fylte15 år).

Skolen har full taushetsplikt om
elevens og foreldrenes personlige
forhold, etter forvaltningsloven.

Foreldre og foresatte har rett på alle
opplysningene om sine barn, og kan
kreve å få se gjennom elevens
mappe i skolens arkiv.

§ 13. Alle personlige opplysninger
om enkeltelever er konfidensielle.
Det innbefatter bl.a. søknader,
helseerklæring, karakterbøker og
korrespondanse. Også opplysninger
som er gitt muntlig er underlagt
taushetsplikt.

Ingen opplysninger om elevene blir
sendt andre instanser uten fore-

Ved overflytting til annen skole skal
foreldre gi skriftlig samtykke til at
elevopplysningene blir oversendt
den nye skolen, og orienteres om
hvilke opplysninger som blir sendt.
Taushetsplikten gjelder for alt
personale ved skolen.

I forbindelsen med søknad til vgs vil
elevens personlige opplysninger,
som personnummer, adresseopplysninger og karakterer overføres
elektronisk til inntakskontoret dersom
eleven gir skriftlig samtykke til dette.
Dersom eleven har hatt spesialundervisning på grunnskolen og
ønsker at dette skal gjøres kjent for
den videregående skolen han/hun
begynner på, kan eleven gi NHKG
fullmakt til å gi slik informasjon
videre.

Elevvurdering og videre utdannelse
BARNETRINNET
Barnetrinnet har kun vurdering (ikke
karakterer). Ved utgangen av 7.
klasse avholdes det årsprøver i
engelsk, norsk og matematikk.

UNGDOMSTRINNET
Ungdomstrinnet får karakterer fra
1-6, der 6 er beste karakter. Det er
avgangskarakterene som teller for
inntak på videregående skoler. I 9.
klasse får elevene standpunktkarakter i mat og helse og i musikk.

I alle andre fag får elevene standpunktkarakter til våren i 10. klasse.

VIDERE UTDANNELSE
Vår skole følger de samme
eksamener og gir de samme muligheter for videregående utdannelse
som offentlig skole. En egen rådgiver ved skolen informerer elevene
om de muligheter som finnes.

Skolen har egne ordensregler som
legges fram for elevene og som
danner grunnlag for slik vurdering.

NASJONALE PRØVER
Elevene gjennomfører nasjonale
prøver på 5.,8. og 9. trinn. I småskolen har barna kartleggingsprøver.

Det gis også karakterer i orden og
oppførsel, der G er beste karakter.

Fremmedspråk og valgfag
ENGELSK OG SPANSK
Engelsk er obligatorisk fag ved
skolen. I tillegg kan elevene i ungdomsskolen velge engelsk fordypning eller spansk. Man velger for
3 år, og kan ikke bytte underveis.

FREMMEDSPRÅK PÅ VGS
Valg av språk på ungdomstrinnet får
konsekvenser dersom eleven velger
studiespesialisering på videregående.
Dersom eleven har hatt et andre
fremmedspråk på grunnskolen, vil
han/hun ha fullført fremmedspråk I
på grunnskolen og vil kunne klare
seg med fremmedspråk i 2 år. Dette
frigjør plass til et programfag 3. året,
noe som for eksempel muliggjør full
fordypning i realfag.
Dersom eleven har fordypning i
engelsk på grunnskolen og så velWWW.NHKG.NO

ger studiespesialisering, vil dette
begrense muligheten for fagvalg 3.
året, da eleven må ha fremmedspråk alle tre årene. Dette kan være
til hinder for videre studier som
krever full realfagsfordyping.

VALGFAG
Vår skole tilbyr disse valgfagene:
Fysisk aktivitet og helse; Medier og
kommunikasjon (programmering);
Innsats for andre; Produksjon av
varer og tjenester (kantine).

kompetansemål, og så en snittkarakter på vitnemålet i 10. klasse.
I noen tilfeller kan ikke alle elevene
få det valgfaget de har som førstevalg. Derfor må de også krysse av
for et andrevalg når de kommer med
sine ønsker.
Vil du lese mer om valgfagene, kan
du gå inn på
http://www.udir.no/valgfag.

Elevene får anledning til å velge 1
av disse valgfagene, og krysser av
for sitt valg på et eget skjema. Dette
skjer om våren, for kommende
skoleår. Valgfag utgjør 2 skoletimer
á 45 min. pr. uke. Elevene kan velge
ulike valgfag for hvert skoleår i
ungdomsskolen. De får karakter i
valgfag for hvert år etter egne
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På skolevei
SKOLESKYSS
Eleven har rett på fri skyss dersom
avstanden mellom hjemmet og
skolen er over 4 km. 6-åringene har
rett på skyss dersom skoleveien er
mer enn 2 km. Eleven kan også ha
rett til skyss om skoleveien er farlig.
Kontakt bostedskommunen i slike
tilfeller.
Elevene reiser med buss til skolen.
Busskortet får de utdelt på skolen
første skoledag.
Dersom foreldrene ønsker å kjøre
barna til og fra skolen, kan man
søke om å få godkjent privat skyss.
De som får dette godkjent søker
etter hvert halvår om å få refundert
disse utgiftene. Søknaden leveres
skolen, som videresender den til
Skoleskyss.

men da på foreldrenes ansvar, og
det er påbudt å bruke hjelm. Det er
ikke tillatt å bruke sykkelen på
skolen, og den skal låses i skoletiden.

KLÆR
Elevene skal være kledd etter
været, slik at de kan være ute i friminuttene. Send med regntøy når
det er nødvendig, samt varme
klær og innesko.

Mange elever glemmer igjen klær på
skolen, som de heller ikke spør
etter. Det er en stor fordel om
elevene merker klærne sine med
navn eller forbokstaver. Da vil vi
lett kunne gi tilbake klær som de
har glemt igjen på skolen. Gjør det
derfor til en regel å alltid merke
klærne før de tas i bruk.
Vi har begrenset lagringsplass på
skolen, og gjenglemte klær vil etter
en tid bli kastet eller gitt bort. Vær
derfor raske til å etterspørre klær
som dere savner.

Påskekos

I noen tilfeller kan elevene få godkjent taxi-skyss i stedet for buss.

SYKLING TIL SKOLEN
Elever kan sykle til og fra skolen,

Gym og svømming
GYM

UTSTYR

Skolen har ikke egen gymsal, men
vi har fått leie Knarvik gamle barneskule til gym. Vi bruker også vår
egen storsal.

Vi henstiller til foreldrene å skaffe
nødvendig treningsutstyr til barna,
for eksempel joggesko med lys såle.

SVØMMING

Påskekos

Det er frivillig om elevene vil dusje
etter gym.

Vi har svømmeundervisning på
Alversund skole.

Matpakke og drikke
MELK OG JUICE

MATPAKKE

Skolen gir tilbud om melk og juice til
elevene. Hver melk er ¼ liter.

Lunsj er et av skoledagens høydepunkter, og alle elevene skal derfor
ha med sin egen matpakke.

Foresatte bestiller selv på
skolelyst.no.
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Bildet: Fra NHKG’S talenter på
mellomtrinnet
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PPT og helsetjenester/Foreldreavtale
PPT

TANNHELSETJENESTE

Elever i private skoler har samme
tilbud som i offentlige skoler :

Foreldrene må selv ta kontakt med
nærmeste skoletannlege for å
registrere elevene der. De vil da bli
innkalt. Dersom elevene ikke er
registrert, vil de heller ikke bli innkalt. Det er derfor viktig at de blir
registrert.

PPT (Pedagogisk, psykologisk
tjeneste)
Skolen betjenes av PPT i Knarvik og
PPT-kontor i kommunen der eleven
bor.
Foreldre kan på eget initiativ kontakte pedagogisk, psykologisk
tjeneste som kan gi råd og veiledning. Dersom en elev har stort
behov for ekstra hjelp vil vi tilrå å
melde dette til PPT.

HELSETJENESTE
Vi sorterer under helsestasjonen på
Knarvik. Helsesykepleieren sørger
for at våre elever får den
nødvendige oppfølging, med bl.a. de
vaksinasjoner de skal ha.

Skolen plikter å melde fra til
foreldrene om mindre turer, mens
kjøring i forbindelse med lengre
turer skal avtales med foreldrene
ved bruk av eget skjema.

FORELDREAVTALE
Ved begynnelsen av hvert skoleår
får foreldrene tilsendt et avtaledokument mellom skolen og
hjemmet. Denne avtalen omfatter
tillatelse til privat transport av
elevene ved mindre turer i distriktet,
og hvordan bilder av elevene kan
brukes, for eksempel på skolens
internettsider.
Avtalen returneres skolen etter at
den er fylt ut og underskrevet.

Bildet: Fra påskespillet

Noen opplysninger
NÅR NOE ØDELEGGES

NÅR NOEN FLYTTER

Nordhordland Kristne Grunnskole
har flotte lokaler. Vi ønsker å ta vare
på lokalene best mulig. Hærverk blir
ikke godtatt. Elever/foreldre vil stilles
til ansvar dersom ødeleggelse av
utstyr og inventar har skjedd tilsiktet
eller ved uforsvarlig oppførsel.

Ved flytting må dette meldes
skriftlig, og så tidlig som mulig, til
skolen. Det må oppgis ny adresse
(ettersend om nødvendig),
kommune og ny skole.

WWW.NHKG.NO

Bildene: Ulike aktiviteter
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PC til elever i ungdomsskolen
Alle elevene som begynner i 8.
klasse, samt nye elever i ungdomsskolen, vil få utdelt hver sin PC ved
skolestart.

Alle elevene får ta med PC’en hjem, og
kan dermed gjøre lekser på denne. De
som velger lån, får ikke bruke
maskinen i feriene.

Elevene/foreldrene kan velge om de
vil låne maskinen eller kjøpe den.
Om de velger kjøp, skjer det når de
slutter hos oss.

Skolen dekker en 3-årig forsikring på
maskinene, som innebærer at elevene
får ny maskin om denne ødelegges
ved et uhell. Det må betales en

egenandel på 1000 kr. Det henstilles
til elevene at maskinene behandles
pent.
I starten av skoleåret lages det en
kontrakt mellom skolen og hjemmet
vedr. PC, og etter det får elevene
utlevert maskinene.

Satsingsområder: Musikk, misjon og turer
Skolen ønsker å ta vare på hele
mennesket. Derfor tilbyr vi undervisning med impulser til ånd, sjel og
kropp. De estetiske fagene er
viktige, og skal være praktisk rettet.
Elevene skal få mulighet til å bruke
hendene og føttene, sansene og
kroppen, i møte med idrett, mat og
helse, sløyd, kunst & håndverk og
musikk. Vi vil gjerne være med på å
oppdage og utvikle evner og
talenter.

Det er 3 profiler / satsingsområder vi
ønsker skal kjennetegne skolen:

Det er musikk, misjon og turer.
I musikkundervisningen får elevene
anledning til å spille på instrumenter,
og spille sammen i band. Alle får oppgaver når skolen setter opp felles julemusikal og andre musikkarrangement.
Skolen har en vennskapsskole i
Jammu helt nord i India, hvor fattige
barn fra slummen får skolegang. Nå
har denne skolen 500 elever. Vi har
også støttet arbeid i Filippinene.

Våre kontakter gir oss inspirerende
tilbakemeldinger fra arbeidet, og
elevene får se at det nytter å
hjelpe.
Vi elsker å dra på turer. Barneskolen har alt fra endagsturer til
overnattingsturer. 7.klasse reiser 1
uke på leirskole til Dyrkolbotn i løpet
av høsten.
Ungdomsskolen har årlige høst- og
vinterturer med overnatting, og 10.
klasse en ukestur, vanligvis til Polen.

SFO
SØKNAD TIL SFO
Skolen har tilbud om skolefritidsordning (SFO) for 1.-4.klasse hver
dag fra kl.7.30-8.30, og etter skoletid
fram til kl.16. Onsdager er det SFO
fra kl.7.30-16.

Bildet:
Undervisning i
storsalen

Nærmere opplysninger på skjema
for søknad til SFO, som dere har
fått tilsendt.

Forvaltningsansvar og klagerett
Skolen har en plikt til å forholde seg til gjeldende lover. En oversikt over hvilke lover som gjelder en privatskole kan
finnes her: http://www.kff.no/lover
Der det treffes enkeltvedtak som gjelder elevers rettigheter er det klagerett på disse vedtakene. En slik klage rettes i
utgangspunktet til rektor.

I forkant av at det settes standpunktkarakterer i fag vil elever og foresatte få informasjon om klagerett og prosedyrer.
Dersom elever, foreldre eller et av skolens rådsutvalg, har bedt om tiltak i forbindelse med elevenes fysiske eller
psykososiale miljø, og skolen ikke gjør noe med dette, har man rett til å klage til Fylkesmannen i Hordaland.
(Opplæringsloven §§ 9a-2 og 9a-3, siste ledd, og forvaltningsloven kap. VI)
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Skolen på nett
HJEMMESIDE

LÆRINGSPLATTFORM

Skolen har egen hjemmeside der du
vil finne opplysninger om skolen,
nyheter, beskjeder, skolerute, årshjul
og kontaktinformasjon.

Skolen bruker Microsoft Teams som
læringsplattform. Alle elever får
Office 365-pakken.

SKOLEADMINISTRATIVT
SYSTEM
Vårt Skoleadministrative system er
Visma FLYT Skole.
Nettadresse:
skole.visma.com/nhkg

Du finner også en egen infoside om
Feide.

Tilgjengelig for foresatte via IDporten.

Adresse: nhkg.no

Fra skolekantinen

FEIDE
EN KODE I MITT HODE
Elever og lærere kan logge seg inn via Feide. Det vil si at samme brukernavn og passord kan brukes til å logge inn
på en rekke tjenester. Dette vil i stor grad fjerne behovet for at elevene er avhengige av en epostadresse for å bruke
digitale tjenester.
Dette letter hverdagen for både elever og lærere.
For å aktivere Feide-kontoen sin første gang må alle brukere bytte passord på
kontoen sin på en datamaskin på skolen.

Mer om FEIDE på NHKG kan dere lese på vår webside: nhkg.no

Appen «Min skole foresatt»
VISMA - SMS OG MELDINGER
Foresatte kan laste ned appen «Min skole foresatt» og logge seg inn via id-porten. I appen kan dere kommunisere
med klassens lærere, registrere fravær, se elevens timeplan med mer.

Bildene: Avgangselever 2022

WWW.NHKG.NO
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