
Velkommen til foreldremøte
Smittevern, foreldresamarbeid, eksamen, vitnemål



Praktiske opplysninger
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Presentasjonen legges i 
sin helhet på skolens 

hjemmeside, både som 
presentasjon og som film

På skolens hjemmeside 
finnes også aktuelle 

datoer for heldagsprøver 
og eksamen

Still gjerne spørsmål 
underveis ved hjelp av 

Q&A-knappen



Hvem er vi og hva skal vi snakke om?
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Smittevern 

v/ rektor

Faglig og sosial 
mestring 

v/ rektor

Standpunkt og 
eksamen 

v/ ass. rektor

Elevenes fagvalg 
og neste skoleår 

v/ studieleder

Elevtjenestens 
arbeid

Rådgiving og 
karriereveiledning

Tett på 
ungdommene

v/ miljøarbeider

Vg3: 

Helse for russen



Smittevern på gult og rødt nivå 



Organisering av skoledagen på rødt nivå

• Alle grupper deles i to - halvparten på 
skolen og halvparten hjemme.

• Vurderinger går som oppsatt på 
vurderingsplanen.

• Smitteverntiltak som på gult nivå.

• Ulike oppmøtedager for lagene
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Partallslag Oddetallslag

Partallsuke Mandag, 

tirsdag og 

onsdag

Torsdag og 

fredag

Oddetallsuke Torsdag og 

fredag

Mandag, 

tirsdag og 

onsdag
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Takk til alle som får 

hverdagen og 

undervisningen til 

elevene til å fungere i 

den situasjonen vi er 

inne i!

Merker stor forskjell på 

datteren vår om hun kan 

være på skolen noe. 

Kontra ingenting
Det er viktig med godt smittevern, selv om det 

fører til lavere undervisningskvalitet

De går glipp av mye 

undervisning og mye sosialt

Mitt barn har store 

kunnskapshull … skolen har 

ikke god nok digital 

undervisning og oppfølging

Blir ikke rettferdig når halve 

klassen får tatt en prøve og får 

vurdering mens andre halvpart 

ikke får vurdering.



I følge min sønn så er smittevernet 

ikke særlig bra på skolen. Det er 

vanskelig å holde avstand utenfor 

klasserommene, for mange skal ut 

og inn på samme tid.

Obligatorisk bruk av 

masker for alle ved fysisk 

skole på rødt nivå

Når vi nå vet at smitten spres 

raskere blant barn og unge, 

burde skolene stenges ned en 

god stund.

Ikke bra at dere setter 

sammen grupper i valgfag på 

tvers av klassetrinn og klasser. 

Info om smittetilfeller bør legges 

ut omgående på Asker vgs

nettside. Uholdbart når Grepp sier 

at de skal holde en meter 

ute, mens de inne i 

klasserommet sitter tett / 

skulder til skulder.



Skolens tiltak

Utfordringer:

• Tapt undervisning

• Kunnskapshull

• Går glipp av mye sosialt

• Utfordringer med digital undervisning 

• Endrede rammevilkår for 
vurderingssituasjonene

Slik jobber vi:

• Faglærere kartlegger og tar kontakt 
med elever som de ser trenger noe 
ekstra innenfor faget

• Kontaktlærer kan hjelpe til med å finne 
løsninger og legge til rette for læringen

• Lærerne samarbeider om det faglige 
innholdet og å tilpasse undervisning og 
vurderingssituasjoner til rødt nivå

18.03.2021 Foreldremøte vår 10



Faglig og sosial mestring
Hvordan organiserer vi fysisk og digital opplæring og hva kan foresatte hjelpe 
ungdommene med?



Rutiner og regler for skolearbeidet

• Eleven skal følge plan for dagen og være pålogget teams på felles oppstart og 
avslutning av timen.

• Kamera bør være på ved videomøter når det er hensiktsmessig i forbindelse med 
læringssituasjonen

• Undervisningen skal ikke tas opp eller filmes.

• Elever kan få adferdsanmerkning for å misbruke teamsmøter, chatfunksjon eller ha 
annen upassende digital adferd.
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Slik kan foresatte hjelpe og følge med på skolearbeidet

• Hjelp eleven til å stå opp om morgenen og møte presis til timene 

• På slutten av dagen, spør hvordan opplæringen har vært og hvordan han/ hun har 
vært aktiv og deltakende i timene

• Hvis det er noe eleven sliter med – oppfordre til å søke hjelp hos makkergruppen og 
oppmuntre til at eleven samarbeider digitalt med makkergruppen sin.

• Elever som er fraværende fra enten fra den fysiske opplæringen eller fra 
hjemmeskolen, melder fra til kontaktlærer og faglærer snarest mulig. Egenmelding 
må leveres for elever som er over 18 år eller fra foresatt for elever som er under 18

• Det er viktig at lærerne får beskjed om fravær i god tid, slik at de kan tilpasse 
undervisningsopplegget til elevene.
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Standpunkt og eksamen
Underveisvurdering, sluttvurdering og eksamen



Standpunktkarakter

• Standpunktkarakteren skal baseres på et bredt 
vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen 
eleven har i faget

• Vg1: Matematikk, Naturfag, Engelsk, Samfunnskunnskap, 
Geografi, (aktivitetslære+ valgfrie programfag)

• Vg2: Alle fag unntatt norsk, historie,kroppsøving/idrett og 
samfunn

• Standpunktkarakter publiseres 8.juni 
på VIS for vg 3 og 15.juni for vg1 og vg2



Fram til standpunkt

• Underveisvurderinger

• Heldagsprøver

• Forberedelser til muntlig eksamen 
(kun Vg3)

• Gjennomføring av muntlig eksamen 
(kun Vg3)



Underveisvurdering

Underveisvurdering i fag skal være en integrert 
del av opplæringen, og skal brukes til å fremme 
læring, tilpasse opplæringen og øke 
kompetansen i fag. 

Vi tror alle kan bli gode, bare de øver nok!



Vurderingsplan og 
heldagsprøver

• Vg1: Heldagsprøver i 
engelsk og matematikk

• Vg2: Heldagsprøver i 
matematikk og 
fremmedspråk

• Vg3: Heldagsprøver fra 
21.april til 31.mai





Vurderinger på rødt nivå
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Lærerne kan be elevene om å møte 
fysisk på skolen for å gjennomføre en 

vurdering

Vi ønsker å følge vurderingsplanen for 
å opprettholde progresjon i fagene og 

ha en jevn fordeling av vurderinger



Eksamen

Vg1 og vg2: Eksamen avlyst

Vg3: alle skal opp til én muntlig eller muntlig-
praktisk eksamen.

• Trekkdato: 9. og 15.juni på VIS

• Eksamensdatoer: 11. og 17.juni

Privatisteksamen gjennomføres som normalt



Fagvalg og neste skoleår

Tildeling av fag til elevene skjer i VIS i mars. 

Ved tildeling av fag til elever ved eventuell overbooking/fulle grupper, vil elever innenfor 
det aktuelle programområdet prioriteres.

Hva gjør man hvis man har ombestemt seg og ønsker å gjøre et omvalg? 

• Send en mail eller ring til studieleder.

• Snakk med faglærer i det underliggende faget (eksempelvis 1T hvis man lurer på om R 
virkelig er riktig valg)
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Elevtjenestens arbeid, rådgiving og karriereveiledning WIE

Karriereveileder har veiledning i klassene: 

• Verktøyet WIE: Brukes i videregående skole til å 
gjennomføre profesjonell digital karriereveiledning som 
fører til gode karrierevalg ved å la elevene utforske 
interesser og sette en interessekode ved hjelp av bilder og 
utdanninger som de gjøre kjent med i veiledningen.

Spesialpedagogisk rådgiver følger opp elever som har ulike 
tilretteleggingsbehov:

• Samtaler

• Tilrettelegginger

• Oppfølging

• Henvisning videre til PP-rådgiver/ helsetjeneste/ annet
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Vitnemål

• Vitnemål skrives ut på papir som elevene får tilsendt i posten

• Vitnemålene overføres fortløpende elektronisk til samordnet 
opptak.

• VIKTIG AT VITNEMÅLET SJEKKES

• Husk klagefrist 10 dager etter offentliggjøring av karakter. Se info 
på skolens hjemmeside om hvordan man klager

18.03.2021 Foreldremøte vår 24



Elevenes sosiale liv



Hva ser vi?

Det sosiale i «normalår»

• Det etableres russegrupper allerede i 
Vg1 eller 10. klasse

• Noen opplever utestenging i forbindelse 
med etablering av russegrupper

• Ungdommer på lavere trinn, fester med 
russen

Det sosiale i korona

• Ungdommene har ønske/ behov for å 
komme sammen i sosiale 
sammenhenger, eksempelvis 
klassefester

• Det har vært tilfeller av hjemme-alene-
fester med for mange deltakere

• Mange har en sosial omgang som ikke 
er i tråd med anbefalinger i nåværende 
smittesituasjon i kommunen
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Hvordan har ungdommene det nå?

• Det daglige livet på skolen

• Revyen som ikke ble noe av i år, men 
som vi planlegger for neste år…

• Russ
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Hva er målet?
• Vitnemål

• Kompetanse for framtiden

• Gode skole- og læringsminner



Felles avslutning for avgangselevene med et digital alternativ
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HELSE I RUSSETIDA



PASS PÅ HVERANDRE
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Foreldremøte vår

Russ=nedsatt allmenntilstand

• Lever tett sammen

• Kalde, våte

• Bruker stemmen mye

• Lite søvn

• Alle husker drikke, mange glemmer mat

• = nedsatt immunforsvar

• = mottakelig for sykdom
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Foreldremøte vår

Tegn på hjernehinnebetennelse

• Høy Feber

• Hodepine

• Nakkestiv

• Kvalm, oppkast

• Utslett

vaksinasjon@asker.kommune.no
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HVA KAN DERE GJØRE?

• Matpakke 

• Ørepropper                                

• Vær tilgjengelig/hjemtransport, vær edru

• ULL er ikke tull

• Det er lov å være overbeskyttende

• Snakk om grenser 

• Rus 
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Voldtekt
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Foreldremøte vår

KLAMYDIA

• 80% av smittede uten plager

• Hyppig årsak til ufrivillig barnløshet

• Enkelt å behandle

• Enkelt å teste seg, vaginal eller  

urinprøve, 2 uker etter samleie

• Gratis test/ behandling 

• Helsesykepleier på skolen, HFU eller fastlege
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Havregrøt
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Takk for oppmerksomheten – spørsmål? 
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