
Velkommen som foresatt på Askim vgs







Askim videregående skole

•1100 elever 

• Stort mangfold

•8 utdanningsprogram

+ flerfaglig Vg3, kombinasjonsprogram, 
voksenopplæring og OT-klasse

•9 bygg og 1 filial



• På Askim vgs har vi 200 omsorgsfulle, 
faglig sterke og engasjerte fagpersoner-
lærere og andre ansatte.

• Skolen jobber kontinuerlig med å legge til 
rette for et trygt og godt skolemiljø.

• Det er gode muligheter for å engasjere 
seg i elevdemokratiet. 

• Vi har et bredt nettverk av eksterne 
samarbeidspartnere i arbeidsliv og 
utdanningssektor – også internasjonalt.
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B – Teknologi- og industrifag
C – Elektro og datateknologi
D – Teknologi- og industrifag
E- Studiespesialiserende
F- Idrettsfag/kroppsøving
G1- Adm, spesialrom realfag
G2- Kantine, bibliotek, MDD
H- Salg, service og reiseliv



Ser frem til nytt yrkesfagbygg høsten 2025

• Konkurranseunderlag 
utarbeides i høst

• Utlysning av anbud ved 
årsskiftet



Skolens elevtjenester

• Elevtjenester er et samlebegrep på ulik støtte-, veilednings- og 
hjelpekompetanse på skolen. Elevtjenester består av sosialpedagogiske 
rådgivere, karriereveiledere, helsesykepleiere, psykolog, NAV-veileder 
minoritetsrådgiver, PPT og oppfølgingstjenesten

• Elevtjenesten har som målsetting å jobbe forebyggende for at skolens 
elever skal oppleve å mestre livets opp- og nedturer, ta gode valg, ha 
et trygt og godt skolemiljø og oppleve faglig- og sosial utvikling.



• Anne Cathrine Aagaard
‒ Sosialpedagogisk rådgiver for alle skolens elever

• Anette Finsrud
‒ Karriereveileder for elever på studieforberedende utdanningsprogram

• Rudi Olsen
‒ Karriereveileder og sosialpedagogisk rådgiver for elever på yrkesfag

• Hildegunn Aamodt
‒ Spesialpedagogisk koordinator

• Ardiana Ibrahimi
‒ Minoritetsrådgiver

• Petter Nilsen
‒ NAV-veileder



Skolehelsetjenesten
• Helsesykepleier Kristine Buer Helle

‒ Er å treffe hver dag

• Helsesykepleier Lise Mette Solbrække
‒Er å treffe tirsdag og onsdag

• Psykolog Julie Ruud Ulset
‒Er å treffe mandag, onsdag, torsdag og fredag



Første skoledag

I dag har vi tatt i mot 425 nye Vg1-
elever. Spente, blide og flotte 
ungdommer.

Spørsmål om klassebytte.



Skolens overordnede mål

At flest mulig elever skal fullføre og bestå med best mulig resultat

På Askim videregående skole skal 

alle elever ha det trygt og bli sett



Hvordan jobber skolen med dette?

• Personal med mye kompetanse

• Lagarbeid og tett kollegialt 
samspill

• Gode samarbeidsarenaer

• Klasseledelse

• Overganger – IKO

• Fagfornyelse på alle trinn

• Nye lærebøker og digitale 
ressurser

• Tverrfaglighet og nye 
arbeidsmetoder

• Vurdering og tilbakemeldinger



Skolemiljø

• Alle elever skal oppleve å ha det bra på Askim vgs.

• Vi skal ha et skolemiljø uten mobbing, vold og 
trakassering.

• Vårt mål er at alle elever skal trives og ha noen å være 
sammen md. Vi skal ha et skolemiljø som gir gode og 
trygge rammer for læring.

• Hvis noen opplever å ikke ha det bra på skolen må dere si 
fra til oss.



• Skolen skal så undersøke saken, lage en plan og i samarbeid med elev 
og foreldre sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på 
skolen

• Skolen skal ta hensyn til elevens beste i alle vurderinger

• Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller 
andre som jobber på skolen, har vi et ekstra ansvar for å følge opp 
saken

• Hvis elev/foresatt mener at skolen ikke har gjort nok kan saken 
meldes til Fylkesmannen



Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø



Helsefremmende skole

• Skolestart dager med fokus på inkludering 
og å bli kjent.

• Gratis havregrøt i kantina før skolestart.
• Gratis frukt.
• Langåpent på biblioteket en ettermiddag i 

uka



Midttimeaktiviteter under planlegging

Fysiske aktiviteter: Bordtennis, basketball, volleyball, styrkerommet….

På og ved biblioteket: Dungeons&dragons, Nintendo, sjakk, brettspill, 
lesegruppe, fotogruppe, debattgruppe, redesign……



Nye tider



Hvor finner eleven timeplanen sin?

• Timeplanen finner eleven i VIS. Visma in School.

• Vi anbefaler elevene å søke opp Visma In School og laste 
ned appen på telefonen



Dere foreldre er en viktig ressurs for elevens 
skolegang
• Er du engasjert, gjør ungdommen din det bedre på skolen

• Ditt engasjement er like viktig på videregående som i ungdomsskolen 
og i barneskolen

• Når du bryr deg, blir ungdommen mer motivert og trives bedre på 
skolen

• Har du et godt forhold til skolen, påvirker det ungdommens resultater

• Avgangsmarkering/russetid



Vi har godt samarbeid med forebyggende 
politi og kommunens ungdomskontakter 
• Vi gir ordet til Patrick Karlsen

• Hege og Marita fra ungdomsteamet i 
Indre Østfold kommune



• 4 prosjekter inneværende år

• Tema for prosjektene hvor Vg1-
elever kan delta:

• Demokrati – motivasjon for å engasjere 
seg politisk

• Skoler fra:
‒ Estland, Spania, Nederland, Tsjekkia, Italia og Frankrike



Fravær og fraværsregler
• Eleven har plikt til å møte til alle skoletimer. Å være til stede i timen er viktig for både egen og 

andres læring, og for miljøet i klassen.

• Elev skal alltid gi beskjed til skolen hvis han/hun er borte fra en time eller en hel skoledag.

• Ved mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag (også kalt fraværsgrensen), kan man 
risikere å miste karakteren i faget. Derfor er det viktig at fraværet dokumenteres  
fortløpende.

• Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

• Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

• Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær, og fraværsårsaken gjør det 
klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun 
likevel får karakter.



Informasjon

• www.viken.no/askim-vgs

http://www.viken.no/askim-vgs


Sikkerhet og beredskap
For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet og beredskap har 
skolen beredskapsplaner og tiltak for å forebygge og håndtere alvorlige 
hendelser. 



Kommunikasjon og informasjon

I det daglige:

Elevene må følge med på e-post og 
via Teams.

Ansatte kan kontaktes via e-post 
eller telefon i arbeidstiden.

Brev og post:

• All post fra skolen til foresatte 
sendes ut digitalt

• Post går til elevens folkeregistrerte 
adresse

• Elevene bør opprette digital 
postkasse



Skoleskyss for elever
Er du elev på Askim videregående skole og har mer enn 6 kilometer 
gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss.

Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.

Se mer informasjon på skolens hjemmeside.



Utstyrsstipend
Utstyrsstipend skal bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel 
leie av PC, kjøp av bøker eller arbeidsklær.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får 
utstyrsstipend, men du må søke om stipendet innen fristene 15. mars og 
15. november. 

Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene tjener.

Se mer informasjon på skolens hjemmeside.



Trafikk og kjøring
• Avstigning skal kun skje ved droppsonene mellom Vammaveien og bygg B. Se skilt. 

• Elever som kjører til skolen med bil skal parkere innenfor de oppmerkede feltene på den 
parkeringsplassen nedenfor A-bygget. Er det fullt på plassen må det parkeres på annen offentlig 
parkeringsplass. 

• Moped og motorsykkel parkeres på oppmerket plass nedenfor A-bygget og mellom bygg B og 
bygg G2 

• Fører av kjøretøy plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting og oppmerking. 

• Annen kjøring og parkering på området tillates ikke og vil føre til anmerkning og eventuell 
borttauing av kjøretøyet. 



Trafikk og kjøring

• Droppsone
• Elevparkering, bil



Skole/hjem samarbeid 2022/2023

• I løpet av august innkalles alle elever med 
foresatte til en samtale med kontaktlærer 
(fortrinnsvis på dagtid)

• Onsdag 19. oktober kl 18.00

• Tirsdag 10. januar kl 18.00

• Uke 4 og 5: Kontaktlærer innkaller til 
utviklingssamtale med elev og foresatte



Møteledere del 2

• Bygg- og anleggsteknikk og Teknologi- og industrifag: Daniel Lien

• Elektro- og datateknologi: Bård Løken

• Helse- og oppvekstfag: Nina Reinsborg

• Idrettsfag: Jon Arne Kristoffersen

• Musikk, dans og drama: Rolf Erichsen

• Salg, service og reiseliv: Jan-Erik Lien

• Studiespesialisering: Anja Saxebøl og Ole-Anders Hallgren Bodal


