
Skole – hjem – samarbeid 

Asker videregående skole

Vg2



Nøkkelpersoner

• Rektor Cathrine Kittilsen Zandjani

• Ass. rektor Erling Nereng

• Trinnleder/ avdelingsleder: Anne-Karine Knutsen

• Rådgiver Kari Anne Vold Ulset

• Miljøarbeider Tommy Aashildrød

• Helsesykepleier Tone Lise Jakobsen

• Kontaktlærere i klassene får dere møte senere
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Skolens visjon

Sammen skaper vi 
kompetanse for fremtiden

miljø

mestring

muligheter
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Visjonen innebærer:

Slik skaper vi kompetanse 
for fremtiden sammen:

• Samarbeid mellom 
lærerne om undervisning 
og vurdering

• Samarbeid mellom 
tillitselever og lærerne om 
å gi tilbakemelding på 
undervisning og vurdering

Miljø:

• Elevrådet bidrar til å skape et godt faglig og sosialt 
miljø på skolen

• Makkergrupper gir trygghet i læringsmiljøet for alle 
elever

Mestring:

• Tilbakemeldingskultur med fokus på hva eleven 
kan og hva og hvordan han/ hun kan forbedre seg

• Karakterdempet oppstart gir fokus på mestring 
framfor prestasjon

Muligheter:

• Ulike prosjekter og emner etter fagfornyelsens 
overordnede del

• En bred programfagsvifte gir mange 
valgmuligheter
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Koronasituasjonen og smittevern



Situasjonen nå

• Det er siden 24.08 påvist smitte hos 33 elever i Vg1 
og Vg2 ved Asker videregående skole.

• Rødt tiltaksnivå ved Asker vgs foreløpig fra og med 
31.08.21 til og med 14.09.21, i samråd med FHI.

• Elever i Vg1 eller Vg2 som trenger å møte på 
skolen for å kunne lære, må registrere seg 
her: Ønsker du å være fysisk til stede på skolen i 
perioden 31.8-14.9 ? (office.com)
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1N1QPaEAt0qXiN7PFKhyjx7bQ8WqctBPvgX5qB40_XNUN0VXSFJISjZYMTQ0TjZKMDZYSU5NRFAwVSQlQCN0PWcu


Rødt nivå gjennomføres slik

Vg1 og Vg2 får hovedsakelig hjemmeskole og følger undervisningen slik:

• Vær pålogget Teams og følg timeplanen.

• Delta på videomøter når læreren setter i gang slike.

• Jobb med fag etter plan for dagen slik det ligger i fagteamet. Send chat til 
lærer ved spørsmål.

• Elever i Vg1 og Vg2 som jobber hjemme i perioden vi er på rødt, trenger 
ikke sende egenmelding til kontaktlærer. Det registreres digital 
tilstedeværelse via Teams av faglærer for hver økt.

Vg3 møter som normalt etter timeplanen i oppsatt klasserom og er unntatt 
avstandskravet.
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Vaksinasjon av elever født i 2005 og 2004 framskyndet for oss!

• Vaksinasjonsklinikken i Asker ønsker velkommen til vaksinering i Lensmannslia 4 
torsdag 02. september.

• Alle må ta en hurtigtest hjemme torsdag morgen og den må være negativ for å kunne 
få vaksinen.

• De som venter på svar på PCR-test fra testklinikken eller har symptomer skal ikke 
møte til vaksinasjon. Vaksinasjon tilbys når prøvesvar er negativt og/eller 
vedkommende er symptomfri. Kontakt vaksinasjonsklinikken ved spørsmål.

• Åpne lenken: skriv-til-alle-16-17-aringer-om-koronavaksine.pdf (viken.no)

• Gå på helseboka.no og registrer deg til vaksinering på forhånd. De som har bankID
kan gjøre dette nå i klassens time. Andre må få hjelp hjemme.

• NB! Alle under 16 skal ta med samtykkeskjema hjem for signering og dette må 
medbringes til vaksinasjon. Elevene har fått dette utdelt. Se hjemmesiden for å finne 
det. Skriv ut og medbring til vaksinasjon.

01.09.2021 Digitale foreldremøter skolestart 8
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Fravær må meldes og følges med på

• Dersom eleven ikke er frisk nok til å jobbe med skole, må fravær 
meldes av foresatt på mail til kontaktlærer. 

• Eleven skal uansett melde fra til sine faglærere om fraværet.

• Helsefravær teller ikke med på vitnemålet. Foresatte kan levere 
egenmelding for elever under 18 år. (gjelder fram til 1. november i 
første omgang).

• Elever som ikke melder fra om fravær får anmerkning for umeldt 
fravær.

• Stort fagfravær, uansett grunn, kan føre til at det ikke er grunnlag 
for vurdering.
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Slik jobber vi på trinnet
Trinnleder
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Vg2 har følgende avgangsfag med standpunktkarakter:

ID: 

• Samfunnskunnskap

• Geografi

• Fremmedspråk

• Programfag med unntak av faget 
«idrett og samfunn»

SSP: 

• Matematikk

• Fremmedspråk

• Programfag
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Vurdering for læring

• Standard for vurderingsarbeidet ved Asker vgs: 
Elevene utfordres alltid til en læringsaktivitet (for 
eksempel egenvurdering) før tallkarakter gis

• Elevene jobber ofte i prosess og får 
tilbakemeldinger underveis i arbeidet

• Elevens egenvurderingssamtale med foresatte tar 
utgangspunkt i elevens egenvurdering på høsten

• Fagsamtaler med framovermeldinger fra 
faglærerne etter høstferien hjelper eleven til å vite 
hva han/ hun kan og hva han/ hun må jobbe 
videre med
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Hvordan følge med på og hjelpe til med skolearbeidet?

• Eleven ser vurderingsplanen i teams
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Motiver til å følge med på vurderingsplanen og lese til 
vurderinger som skal skje på skolen

Motiver til og vær en støttespiller når ungdommen jobber 
hjemme med noe som skal leveres inn

Spør om hva ungdommen får til og hva han/ hun kan 
jobbe mer med. Vær nysgjerrig på de nye programfagene



Mestringskultur

• Bruk av makkergrupper i alle fag

• Variasjon i undervisning og vurdering

• Elevfagkontakt velges/ utpekes for å styrke samarbeidet mellom lærer 
og elever og ha fokus på læring og mestring

• Karakterdempet oppstart

• Elevsamtalene inkluderer egenvurdering og har til hensikt å motivere 

og utvikle elevens lærelyst

• Handlingsplan for et trygt og godt læringsmiljø etter Opplæringslovens 
§9A

• Aktivt elevråd og skolemiljøutvalg
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Hvordan jobber vi med elevmiljøet på Vg2?

• Klassemiljø og elevmiljøet på skolen; klassens time, tillitselever, 
elevfagkontakter, aktiviteter fra elevrådet, miljøarbeider og 
elevhelsetjenesten, biblioteket etc.

• Ungdomsmiljøet generelt – vi fanger opp ting fra ungdomsmiljø utenfor 
skolen og får vi bekymringer, så tar vi tak i dette (Opplæringsloven §9A);

- bekymring meldes ofte til rektor

- samtale elev og kontaktlærer

- informere/involvere foresatte hvis elev er under 18 år

- ofte er en dialog rundt bekymringen et tilstrekkelig tiltak

- oppfølging på individnivå eller gruppenivå alt etter behov

- vår oppgave er å hjelpe, ikke dømme

01.09.2021



Bekymring/ varsling?

• Ta først kontakt med kontaktlærer

• Kontaktlærer vil involvere eller vise videre til miljøarbeider, elevtjenesten, 
helsetjenesten eller en i ledelsen ved behov

Les mer på skolens hjemmesider om retten til et trygt og godt skolemiljø:

Rett til et trygt skolemiljø - Asker videregående skole (viken.no)
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https://viken.no/asker-vgs/for-elever/hjelp-og-radgivning/skolemiljo/


Tommy
Skolens miljøarbeider



Hva gjør miljøarbeideren?

• Jobber for at alle elever skal trives og ha en god 
skolehverdag. 

• Dette gjør han ved å være synlig i skolemiljøet 
og ved å være lett tilgjengelig for alle på skolen 

• Målet er at så mange elever som mulig skal 
fullføre videregående skole, og med et så godt 
resultat som mulig.

• Å ta kontakt med miljøarbeider skal være et 
«lavterskeltilbud», Tommy skal ikke bedømme 
noen faglig, men være et bindeledd mellom 
elever og lærere. 

• Ingenting er for lite eller for teit å ta opp
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Hva kan man snakke med miljøarbeideren om?

• Bekymringer for seg selv eller andre

• Manglende motivasjon

• Snakke om det som ikke er helt greit, og som påvirker hverdagen og skolegangen

• Om du trenger hjelp ut over det vi kan gi på skolen, vil miljøarbeideren gi deg råd om 
hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.

Foresatte kan ta kontakt slik:

Send en SMS (mobil 977 29 625) eller e-post (tommyaa@viken.no). 

NB! Ikke send sensitive personopplysninger på SMS/e-post
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Skolehelsetjenesten
Helsesykepleier Tone Lise Jacobsen
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Rådgiver

Kari Anne Vold Ulset

Kariu@viken.no tlf.: 669 07 264



Rådgiver har et tett samarbeid med:

• Elever

• Foresatte

• Kontaktlærere og faglærere

• Helsesykepleier

• Miljøarbeider

• Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

• Andre skoler

• Eksternt hjelpeapparat 

• Ledelsen
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Praktisk informasjon
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Utstyr og stipend

• Elevene må søke Lånekassen om utstyrsstipend, frist 15. 
november

• Alle elever får låne lærebøker enten fysiske eller digitale. De 
fysiske bøkene leveres tilbake ved årets slutt eller om eleven 
slutter.

• Bøker som er tapt eller ødelagt må erstattes med gjenkjøpspris

• Elevene må holde seg med skrivesaker selv

• Elevene har ansvar for datamaskinen er i orden. Anbefales å 
minne ungdommene om å ta nødvendige oppdateringer hjemme

• Eleven får tilgang til nødvendig programvare fra skolen
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Lærebøker i fagfornyelsen

• Alle lærebøker er nye til fagfornyelsen

• Digitale læreverk i enkelte utvalgte fag 
der vi mener det er best, for eksempel 
med tanke på gode digitale 
nettressurser med oppgaver.

• Fysiske bøker i mange fag.

• Digitale verktøy brukes som supplement 
til læreverket i de alle fag.
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Sjekk VIS!

• Alle foresatte har tilgang til VIS gjennom 
ID porten-pålogging. 

• Sjekk at riktige kontaktopplysninger står 
om foresatte og elev.

• I VIS finnes elevens timeplan, fravær, 
vurderinger samt svar på 
fritaksøknader, søknader om 
tilretteleggingsbehov mm

• Foresatte skal ikke kommunisere med 
kontaktlærer i VIS. Det går på mail eller 
ev telefon
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Takk for oppmerksomheten

Følg med på skolens hjemmeside og 
facebookside

Ta kontakt på askervgs@viken.no
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