
 

Skole/hjem samarbeid 2022 – 2023 

 

I kombinasjonsprogrammet, VPBM, flerfaglig Vg3 og OT-klasse innkalles det til møter behov. 

Vg1 Vg2 Vg3 

Ved skolestart – onsdag 17.08 kl. 18.00 

Felles informasjon til alle i gymsal, før møte med fagledere og 
kontaktlærere på de ulike utdanningsprogrammene. 

 

   

I løpet av august 
Alle elever innkalles til samtale med kontaktlærer og foresatte – på 
dagtid 

I løpet av august 
Nye elever under 18 år innkalles til samtale med 
kontaktlærer og foresatte – på dagtid 

 

I løpet av august 
Nye elever under 18 år innkalles til samtale med 
kontaktlærer og foresatte – på dagtid 

 

Uke 42 – onsdag 19. oktober 

Vg1 BA, EL, HO, SR og TI: Møte med fagledere på de ulike 
utdanningsprogram før klassevise møter med kontaktlærer 

Vg1 -studiespesialisering, idrett og musikk: Felles møte med tema 
russetid før klassevise møter med kontaktlærer. Ombudet for barn og 
unge i Viken, Henrikke Bugdø-Aarseth deltar 

Uke 38 – mandag 19. September kl 18.00 

Felles informasjon til alle foresatte før møte med 
(fagledere og) kontaktlærere på de ulike 
utdanningsprogram. 

Forebyggende enhet i politiet deltar 

Uke 39 – onsdag 28. september kl. 18.00 

Temaer: Russetid, info om valg av høyere utdanning 
og eksamen 

Felles informasjon til alle ved rektor, politi, 
helsesykepleier og rådgivere 

Uke 2– tirsdag 10. Januar: Møte med foresatte med informasjon om 
fagvalg for studiespesialisering og valg av programområde på Vg2 for 
BA, EL, HO, TI og SR.  

 

Uke 3 og 4 og innen 27. januar: Utviklingssamtaler med 
kontaktlærer for elev og foresatte (Samtalene 
gjennomføres fortrinnsvis på dagtid) 

 

 



 

Vg2 – Alle utdanningsprogram: BA, EL, HO, TI og SR:  

Torsdag 26. januar: Møte for foresatte med fagledere og 
kontaktlærere på de ulike utdanningsprogram angående 
søking til læreplass. 

Uke 4 og 5 og innen 3. februar 

Utviklingssamtaler med kontaktlærer for elev og foresatte 
(Samtalene gjennomføres fortrinnsvis på dagtid) 

Onsdag 15. mars: Temamøte for foresatte i Vg2 om 
inkludering og elevmiljø 

 

 


