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VELKOMMEN TIL 
DRAMMEN VGS! 







Gode relasjoner 

+

Inkludering av alle 

=

Grunnmuren i læring 



Medansvarsgrupper



Åpen arena og klubber

• Onsdager i odde uker kl 12

• Onsdager i like uker kl 14

• Skolen er åpen til 21 man-tors



Du er mer enn karakterene dine!



Skolens to oppgaver   UTdanne

•Utdanne

•Danne 



De tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen

BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING
- FINNE LØSNINGER 

MEDBORGERSKAP
- DELTA 

GODE LIVSVALG 



Foreldresamarbeid dette året 

Foreldrekonferanser med alle faglærerne og 
kontaktlærer 1. desember 

Foreldrenettverk? 



Skolens kanaler for informasjon til foreldrene
Hjemmesiden
• Drammen videregående skole (viken.no)

‒ Informasjon til nye elever / foresatte om skolen 
‒ Foreldremøtet
‒ Beredskap, eks korona 

Sosiale medier 
‒ Facebook og Instagram 

https://www.facebook.com/Drammenvgs

E- post og sms
- relativt tilbakeholdne med varsling på sms

- beredskap, foreldremøter ol. 

https://viken.no/drammen-vgs/
https://www.facebook.com/Drammenvgs


TEAMS og VIS                                  

Teams: 

- Læringsplattform.  Egne team for alle faggrupper – informasjon og 
samhandling. Planer for fagene.

- Ett felles team med informasjon til elevene.

VIS:

- Formell, adm kanal. Fravær, karakterer, anmerkninger, søknader, timeplaner.

- Foreldre får innsyn til eleven fyller 18 



Visma InSchool



Foreldrenes innsyn • Timeplan – oppdatert uke for uke

• Personalia og opplysninger om 
kontaktperson (foreldre kan redigere)

• Klasser og grupper

• Historikk – under fag kommer termin- og 
standpunktkarakterer + oppsummert fravær

Ikke tilgang til 

• Fravær i detalj fra dag til dag

• Orden og atferd - merknadene

• Søknader



Fravær – slik er lov og forskrift

• Alt fravær på vitnemålet – dager og timer

• Elevene fører selv fravær – med årsak

• Ingen permisjoner

• Fratrekk inntil 10 dager på vitnemålet

To regnskap:

- Fravær på vitnemålet

- Fagfravær med fraværsgrense på 10%

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

http://prawoexpert.pl/czy-dane-osobowe-przedsiebiorcy-podlegaja-ochronie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Varsling 
- Ved fare for ikke å få vurdering i fag 
(rettighet for elevene)

- Ved fravær som nærmer seg 
grensen

- Ved manglende 
vurderingsgrunnlag

- Orden og atferd

Varslene sendes i digital post hvis 
mulig.



Hjemmesida

• Drammen videregående skole 
(viken.no)

• Fanen «For elever»  

https://viken.no/drammen-vgs/


Norsk feiring

• En feiring der flere opplever utenforskap, mobbing og krenkelser 

• Avgangsmarkeringen planlegges tidlig, og for de som ønsker å være russ, kan 
det være ressurskrevende 

• Flere opplever utenforskap og mobbing fra ungdomsskolen av og ut 
videregående skole. Årsaken kan være begrensede midler, manglende 
gruppetilhørighet, ulik kultur og religiøs tilhørighet som ikke passer overens 
med formen feiringen har, ungdom med kjønns- og seksualitetsmangfold eller 
funksjonsnedsettelser mfl.

• Skolen kan nedprioriteres, og man planlegger å ta opp fag etter endt skolegang

• Økt rusbruk og flere krenkelser

• Spredning av bilder/film på digitale medier

• «Du er ikke russ uten buss». Bussene kan sette tonen for feiringen

• Sterke markedskrefter som styrer feiringen

• De som er med på buss/van/konseptgruppe og egentlig er «inne», kan bli 
påvirket til å gjøre ting de ellers aldri ville gjort. Det kan føre til emosjonelle 
vansker

Dette kan gi følger i etterkant av feiringen

Flere ungdommer har en fin feiring, men for mange 
har det ikke. 



Ekskludering

• Bussruss, vanruss, konseptruss og vandrerruss-
ekskludering satt i system?

• Uniformering i form av russeklær og effekter, 
viser  ikke et fellesskap, men hvem som er inne 
og hvem som er ute

• Hvordan kan vi bidra til å bygge 
fellesskapsidentitet for avgangskullet? 

‒ Flere elever har tatt initiativ til felles gensere med 
logoen «Avgangskullet på XXX skole 2023», 
avgangsfest for alle avgangselevene, bilde av 
avgangskullet, en russekro der alle møtes.

‒ Det skal lite til for å gjøre en stor forskjell
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Sterke markedsaktører

• 40 000 russ er «big business» 

• Firmaene oppsøker ungdom med høy status eller med 
mange følgere på sosiale medier 

• Ungdom brukes som selgere overfor sine medelever, og 
får rabatterte russeeffekter eller fester

• Firmaene inngår avtaler med ungdom som er under 18 
år

• Definerer og styrer russefeiringen rundt tidspunkt for 
feiringen, arrangementer og hvilket utstyr alle «må ha»



Tips til deg som er foresatt til 
en fremtidig russ
1. Forebygg! Snakk om hvordan de vil ha det på skolen og hvordan de kan bidra til et 

bra miljø

2. Snakk om feiringen i forkant. Hva slags feiring ønsker de? Hvordan kan de bidra til 
en positiv feiring for alle?

3. Vær der for ungdommen din! Gjør det lett å komme til deg med positive og 
negative opplevelser. 

4. Inkluder alle alltid; sørg for at ungdommen din tar ansvar for andre

5. Tør å sette grenser, og stå i dem

6. Bry deg om andre ungdommer. Du kan være en trygg voksenperson å snakke med

7. Snakk om egne grenser og viktigheten av å respektere andres. Snakk om 
vennskap, utenforskap, rusbruk, press, knuteregler og sexpress. Åpenhet og 
trygghet er viktig

8. Ha på telefonen- alltid!

9. Hjelp ungdom å finne et sted å være i kommunen sammen. Da blir russebusser og 
vaner overflødige…

10. Snakk og samarbeid med andre foresatte! Ha egen facebook gruppe. Dere kan 
sammen bidra til en trygg og positiv avgangsfeiring  

11. Samarbeid med skolen og bidra til godt skolemiljø og bra fellesfeiring



Viken viser vei. viken.no

ELEVTJENESTEN



Margrethe Stenseng
margrethes@viken.no

Ylva Fjeldavli
ylvaf@viken.no

Kirsten Viker
kirstenv@viken.no

Trond Kårbø
trondk@viken.no

Frode Rosendahl
frodero@viken.no

Therese Hägg-Ottesen
Theresehag@viken.no

Gudmund Rype
gudmundr@viken.no

Cecilie Caspersen
cecilica@viken.no

cecilieca@viken.n
o

Linda Merethe Larsen
Helsesykepleier

Mone Jellum
Helsesykepleier

Maren Skarra
marensk@viken.no

mailto:margrethes@viken.no
mailto:Tonehk@viken.no
mailto:Tonehk@viken.no
mailto:Tonehk@viken.no
mailto:froder@viken.no
mailto:Theresehag@viken.no
mailto:Tonehk@viken.no
mailto:cecilica@viken.no
mailto:margrethes@viken.no


Elevtjenesten

Individnivå

• Ind. samtaler

• Oppfølging

• Ind. tiltak

• Triangelmøter

• PPOT

• Helsesykepleier

Systemnivå

• Skolestart

• Organisering i klasserom

• KFG – Klar- Ferdig - Gå

• Info klasse

• Info grupper

• Teams



Livsmestring og folkehelse: Klar ferdig gå

• Trivsel, klassemiljø og inkludering

(skolestart og medansvarsgrupper)

• Karriereveiledning og valgkompetanse

• Helse og livsstil (bevisst livsførsel)



Livsmestring og folkehelse: Klar ferdig gå



Studietilbud

Vg1 – Vg3 

Elever med spesielle behov

Vg1

Vg2+Vg3 Realfag

Vg2+Vg3 Språk/ 

samfunnsfag/økonomi

Vg1-Vg3 Inspiro, Forsker, International

Vg1-Vg3 Idrett, kunst, design og arkitektur

Vg1-vg2 
Salg, service og reiseliv

Fellesfag på Vg1

http://www.google.no/url?url=http://em.dnbeiendom.no/sommersalg-eller-hostslipp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3RAQVKC0Iea_ygPO_IDIAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgo&usg=AFQjCNE3qcd0zoU4wpUCdkx5AMs2RwImNw


Studiespesialiserende (ordinært løp)

Fag: 1. klasse 2. klasse 3. klasse

Religion 3

Norsk 4 4 6

Matematikk  P eller T 5 3

Naturfag 5

Engelsk 5

2.Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) 4 4

Samfunnsfag 3

Geografi 2

Historie 2 4

Kroppsøving 2 2 2

Fellesfag til sammen 30 15 15

Programfag 15 15

Samlet 30 30 30



Studiespesialiserende (avsluttende fag)

Fag: 1. klasse 2. klasse 3. klasse

Religion 3

Norsk 4 4 6

Matematikk  P eller T 5 3

Naturfag 5

Engelsk 5

2.Fremmedspråk 4 4

Samfunnsfag 3

Geografi 2

Historie 2 4

Kroppsøving 2 2 2

Fellesfag til sammen 30 15 15

Programfag 15 15

Samlet 30 30 30



Studietilbud

Vg1 – Vg3 

Elever med spesielle behov

Vg1

Vg2+Vg3 Realfag

Vg2+Vg3 Språk/ 

samfunnsfag/økonomi

Vg1-Vg3 Inspiro, Forsker, International

Vg1-Vg3 Idrett, kunst, design og arkitektur

Vg1-vg2 
Salg, service og reiseliv

Hvilke programfag kan 
man velge?

fagvalg lokalt
Vigo 1. mars

http://www.google.no/url?url=http://em.dnbeiendom.no/sommersalg-eller-hostslipp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3RAQVKC0Iea_ygPO_IDIAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgo&usg=AFQjCNE3qcd0zoU4wpUCdkx5AMs2RwImNw


REALFAG

• Biologi
• Fysikk
• Kjemi
• Geofag
• Informatikk
• Matematikk

Real-/Samfunnsfaglig
• Teknologi og forskningslære *



› Engelsk
› Reiseliv og språk

› Tysk
› Fransk
› Spansk 

Nivå III 

SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI



› Næringslivsøkonomi
› Økonomistyring
› Økonomi og ledelse

› Samfunnsøkonomi
› Markedsføring og ledelse
› Rettslære
› Psykologi
› Politikk, individ og samfunn

› Sosiologi og sosialantropologi
› Sosialkunnskap
› Politikk og menneskerettigheter

› Historie og filosofi 
› Entreprenørskap

SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI



ANDRE PROGRAMFAG

• Breddeidrett

• Foto og grafikk

• Design og bærekraft



Generell studiekompetanse

Kvalifiserer til studier på universiteter og høgskoler.

Spesielle opptakskrav

Flere studier (realfagsstudier) krever at du har tatt en
bestemt fagkombinasjon for å kunne søke.

Førstegangsvitnemål
Videregående på 3 år, aldersgrense 21 år.

Ordinært vitnemål
Alderspoeng, tilleggspoeng.

Studiekompetanse & vitnemål



Møte med kontaktlærere

Dialog om gjensidige 
forventninger og erfaringer 


