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Foreldremøte Toppidrett

Drammen VGS



Velkommen til oss!

•En av landets eldste- 200 
år i 2016

•En av landets største 

•Toppidrett i sin nåværende 
form 13 år med 7 idretter 
og  13 idrettslærere



•

mangfoldig



Hva betyr gjenåpningen?
• Ingen syke skal møte på skolen

• God hygiene

• Vanlig organisering av skoleklasser 
og skolehverdag
‒ T      teste
‒ I       isolere 
‒ S      sporing
‒ K      karantene 

• Selvtesting – utstyr delt ut av skolen 
hver torsdag fram til høstferien

• Uke 39 er siste uke med utdeling og 
skal ikke brukes til jevnlig testing, 
men hvis eleven får symptomer



Nærkontakter 

Ved smitte hos en elev eller ansatt på skolen, vil elever i klassen ofte være nærkontakter. Tidligere 
betydde dette karantene eller testing med hurtigtester. Dette er nå endret, og nå anbefales: 

• Ta en test så snart du har fått beskjed dersom du er uvaksinert eller det er gått mindre enn 3 
uker siden du fikk første vaksinedose, enten hjemmetest eller på teststasjonen.

• Følg med på tegn til sykdom i 10 dager etter at du møtte den smittede, og ta en ny test ved tegn 
til sykdom.

• Dersom du har hatt covid siste 3 mnd skal du ikke teste deg.

• Det er ikke anbefalt å holde seg borte fra skolen, så lenge test ikke har påvist smitte eller det ikke 
er tydelige luftveissymptomer.



Foreldresamarbeid dette året 
Foreldrekonferanser med alle faglærerne og 
kontaktlærer 8. desember 

Temamøte - Hvordan være foreldre til tenåringer? 

Ha kontakt med kontaktlærer



Idrettsfagene

Programfagene i idrett: Timer-vg1 Timer-vg2 Timer-vg3 

Toppidrett 1,2,3 5 5 5

Aktivitetslære 1,2,3 5 5 5

Treningslære 1,2 2 3 5

Idrett og samfunn 2 3

Treningsledelse 2 4

Til sammen    
programfag 

12 17 22



Fellesfag

Allmennfag Timer-vg1 Timer-vg2 Timer-vg3 

Norsk 4 4 6

Matematikk 5 3

Engelsk 5

Naturfag 5

Tysk I og II /Fransk II / 
Spansk II

4 4

Samfunnsfag 3

Geografi 2

Historie 2 4

Religion/etikk 3

Antall timer allmennfag 
pr.uke

23 18 13



AVSLUTTENDE FAG VG1
Skoleår 1. 2. 3. Avsluttes

Felles programfag idrett
Aktivitetslære 5 5 5 Standpunkt hvert år

Treningslære 2 3 5 Standpunkt på Vg2 og Vg3

Idrett og samfunn 2 3 Standpunkt på Vg3

Treningsledelse 2 4 Standpunkt på Vg2 og Vg3

Toppidrett 5 5 5 Standpunkt hvert år

Antall timer IDRETTSFAG pr.uke 12 17 22
Fellesfag
Norsk 4 4 6 Standpunkt på Vg3

Matematikk 5 3 Standpunkt på Vg1 og Vg2

Engelsk 5

Naturfag 5
Tysk I og II /Fransk II / Spansk II 4 4 Standpunkt på Vg2
Samfunnsfag 3
Geografi 2
Historie 2 4 Standpunkt på Vg3
Religion/etikk 3
Antall timer allmennfag pr.uke 23 18 13

35 35 35



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 



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

Ikke tilgang til 

• Fravær

• Orden og atferd

• Søknader



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


•Avtale om Organisert Studiearbeid 
(idrettspermisjon)



Ansvar for organisert studiearbeid 
/idrettspermisjon

Elevens ansvar. 

• Eleven leverer søknad om idrettsfravær så snart eleven er kjent med det. Minimum 14 dager før 
fraværet og så tidlig som mulig i sesongen. I helt spesielle tilfeller der idrettseleven blir tatt ut til 
representasjon rett før avreise kan man levere søknaden i etterkant

• Ved godkjent har elevene et ansvar.

• Sender e post til alle faglærere og informerer om det planlagte fraværet. 

• Eleven etterspør planer/arbeidsoppgaver og gjør avtale om studiearbeid.

• Legger inn på VIS så tidlig som mulig slik at fraværet er synlig for alle

• Har ansvar for studiearbeid på samling og ved konkurranser.

• Følger opp sitt studiearbeid med sine faglærere.

• Kontaktlærer vil i etterkant slette dette fraværet slik at det ikke blir fagfravær eller fravær som 
kommer på vitnemålet.

• Det er viktig å vite at for mye fravær kan føre til at en faglærer ikke har dekkende kompetansemål på 
eleven. Da vil faglærer sende varsel på dette. Derfor kan det være i enkelte tilfeller at vi ikke anbefaler 
idrettsfravær.

• Vi organiserer ekstra utsatte prøver for Toppidretts elever !



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 til elevene, 
kopi foresatte.





Triangelmøter

• Elev Tjenesten- Kontakt Lærer –Avdelingsleder



Samarbeid

Drammens Sportsklinikk

• Elevene har mulighet å komme på 20 minutters kostnadsfri 
vurdering på DSK hos fysioterapeut Clara Bjurulf

Oppfølgende behandling til redusert pris

• Mulighet for idrettsmassasje hos Gina Marena Finsrud

• Kommunikasjon med trenere/kontaktlærer for vurdering og 
behandling

• Mål: Redusere skadeomfang (raskere retur til idrett) 
og bedre prestasjonsevne



Samarbeid OLT Sørøst

• Veiledningsturne - kombinere studier med toppidrett og jobb. 

• Spisset Teknikk/motorikk prosjekt

• Nettverkssamling med andre trenere på videregående skoler 
(eleven i sentrum)

• Kunnskapsturneer møteplasser m elever
‒ Idrettspsykologi

‒ Ernæring 

‒ Forskning

‒ Doping



3 tverrfaglige Tema Fagfornyelsen

• Folkehelse og Livsmestring

• Demokrati og Medborgerskap

• Bærekraftig utvikling



Idrettsernæring Kantine Prosjekt
Folkehelse Livsmestring

• Spise og drikke riktig,  Stor belastning i hverdagen, sikre bedre 
kosthold

• Varm mat tirsdager og torsdager til idrett

• Oppstart fra uke 42, bestilling og betaling uken før



SKOLE OG TOPPIDRETT
Langsiktig målsetting
Hva er et talent?
Hva betyr det å Lykkes?

Dit Du Vil



Mentally Fit

• Mental health and physical health are two halves of
a whole and care for both must sees as priority

• Abinav Bindra «Olympic Champion»



Viken viser vei. viken.no

ELEVTJENESTEN

FORELDREMØTE VG1 18.09.19



Elevtjenesten

•Sosial- og karriererådgivere

•Helsesykepleier

•Minoritetsrådgiver

•Miljøarbeidere

•Spes.ped. rådgiver

•NAV-veileder

•PPOT – PP-rådgivere og 
OT-rådgiver

•Dysleksiteam

•Rusteam



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)



Sosialpedagogisk rådgiving

• Støtte elever med personlige og sosiale utfordringer

• Hjelp med å finne seg til rette på skolen

• Kartlegge og henvise videre – kan ikke løse alle problemer

• Kontaktperson overfor instanser som:

PPOT, barnevern, helsevesenet osv.

Cecilie Caspersen, primærkontakt for 1IDA, 1IDB

Fra 1.10. 



Minoritetsrådgiver

• Bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører

og består videregående opplæring.

• Bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever.

• Negativ sosial kontroll

Miljøarbeidere

• Følge opp enkeltelever

• Følge opp klasser og elevmiljøer

• Bidra til utvikling av skolen som sosial arena

Gudmund Rype
gudmundr@viken.no

32262895

Frode Rosendahl

mailto:Tonehk@viken.no


Spesialpedagogisk rådgiver

Spes.ped rådgiver - Kirsten Viker

• mandag, tirsdag og fredag

Dysleksivennlig skole!

Dysleksiteam

• 5 lærere med kompetanse om dysleksi og 
dyskalkuli

• Alle elever får en kontaktperson

• Tekniske hjelpemidler

• Øvrig tilrettelegging

Kirsten Viker
kirstenv@viken.no

mailto:Tonehk@viken.no


Helsesykepleiere



Karriereveiledning:

• Veileder og bevisstgjør elevene angående 
fagvalg, utdannings- og yrkesvalg

• Individuelle veiledningssamtaler ved behov

Margrethe Stenseng

margrethes@viken.no

32 26 58 56

mailto:margrethes@viken.no


Matte
Valgmuligheter for matematikk:
På idrett kan man ikke velge de som er markert med rødt.
R1 må velges gjennom nettskole, karakterkrav 4 i 1T



Klasserom med Idrettslærer/Kontaktlærer  

• Fotball vg1    :  I206  Bli Sittende  

• Fotball vg2    :  1210 2 etasje                   

• Håndball        :  I308-309  3 Etasje 

• Langrenn  :      I306   3 Etasje

• Turn :                I307 3 Etasje

• Bandy :             I106 1 Etasje


