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VELKOMMEN TIL 
DRAMMEN VGS! 







Gode relasjoner 

+

Inkludering av alle 

=

Grunnmuren i læring 



Medansvarsgrupper



Du er mer enn karakterene dine!



De tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen

BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING
- FINNE LØSNINGER 

MEDBORGERSKAP
- DELTA 

GODE LIVSVALG 



Foreldresamarbeid dette året 

Foreldrekonferanser med alle faglærerne og 
kontaktlærer 8. desember 

Temamøte - Hvordan være foreldre til tenåringer? 

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 



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



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.



Unntaksregler fram til 10.10

Fravær av helsegrunner:
- kommer ikke på vitnemålet

- teller ikke på fraværsgrensen

Forutsetning: Fraværet er dokumentert med egenmelding eller melding 
fra foreldre for elever under 18 år.



Hjemmesida

• Drammen videregående skole 
(viken.no)

• Fanen «For elever»  

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


Korona 
• Vi er på grønt nivå ☺

Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et 
fulltidstilbud på skolen med så ordinære skoledager som mulig.

• Hva er forskjellen mellom grønt, gult og rødt

• Veileder om smittevern for videregående skole (udir.no)

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/


Hva betyr grønt nivå?

• Ingen syke skal møte på skolen

• God hygiene

• Unngå fysisk kontakt mellom 
personer (håndhilsning og 
klemming)

• Vanlig organisering av 
skoleklasser og skolehverdag



Testing erstatter karantene 

• T      teste

• I       isolere 

• S      sporing    ???

• K      karantene 

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

• Viktig!  Kommuneoverlegen avgjør tiltak ved smitte på skolen! 



Viken viser vei. viken.no

ELEVTJENESTEN
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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 
Service og samferdsel

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 
Service og samferdsel

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
› Sosiologi og sosialantropologi
› Sosialkunnskap
› Politikk og menneskerettigheter
› Historie og filosofi 
› Entreprenørskap

SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI



ANDRE PROGRAMFAG

• Breddeidrett

• Foto og grafikk

• Bærekraft og design



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 


