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Foreldremøte Toppidrett

Drammen VGS



Velkommen til oss!

•En av landets eldste- 200 
år i 2016
•En av landets største 

studiespesialisering (11 
klasser pr trinn)
•Toppidrett i sin nåværende 

form fra 2006 med 7 
idretter og 13 
idrettslærere
•Ca 1300 elever og
• ca 170 ansatte
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Drammen toppidrett
Handlingsplan
2022/2023

Mål for kommende skoleår:

1. Utvikle en god prestasjonskultur for skole og idrett.

2. Vi skal utvikle landslagsutøvere og/eller representasjonsutøvere i alle idretter.

3. Vi skal tilrettelegge for at alle elevene fullfører skolen.

4. Være det beste tilbudet kvalitativt i hver enkelt idrett i vårt distrikt.



Struktur på toppidrett

Camilla Hovland- Leder

• Fotball Håndball 5 idretter

• Koordinator Koordinator Koordinator

Stian Lund Tarjei Sundal(HMS) Kjetil Strandbråten

Helge Hermansen Magnus Andersen Petter Koch

Dag Vidar Kristoffersen Kjetil Strandbråten Geir Olsen

Stian Aasmundsen Robert Hedin Silje Øyre Slind

Gøran Sørheim Simen Bøhm

Kjetil Berg



Kontaktlærere toppidrett

‒A klassen A/B klassen B klassen
‒ VG1

‒ Stian Lund Tarjei S Geir Olsen

‒ VG2

‒ Helge H Magnus A Camilla H

‒ VG3

‒ Stian A Simen B



Triangelmøter

• Elevtjenesten - Kontaktlærer – Avdelingsleder



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

Fellesfag 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 fellesfag 
pr.uke

23 18 13



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



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 per 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 fellesfag per 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, 

- Foreldre får innsyn til eleven fyller 18 



Foreldrenes innsyn

Har tilgang til:

• Timeplan – oppdatert uke for uke

• Personalia og opplysninger om 
kontaktperson (foreldre kan redigere)

• Klasser og grupper

• Historikk – under fag kommer termin- og 
standpunktkarakterer

• Fravær oppsummert til dato

Ikke tilgang til: 

• 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
‒ Drammenvgs

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

- beredskap, foreldremøter ol. 

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


INSTAGRAM

•Drammentoppidrett



•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 toppidrettselever!



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.
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Drammen Sportsklinikk
Samarbeidspartner gjennom flere år

Med «eleven i sentrum»- planlegger vi tettere samarbeid mellom fysio, trener og 
elev for å lage bedre oppfølging rundt langtidssykemeldte.

Stikkord og dato



En helhetlig tilnærming til skole og idrett.
Ernæring

• Spise og drikke nok og riktig.  Med stor belastning i hverdagen ønsker 
vi å være med på å skape bedre forutsetninger for hver enkelt.

• Tirsdager og torsdager.



SKOLE OG TOPPIDRETT
Langsiktig målsetting
Hva betyr det å lykkes?

Dit Du Vil
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ELEVTJENESTEN

FORELDREMØTE VG1 18.09.19



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 vg 2 og vg3

Maren Skarra, primærkontakt for vg1



Spesialpedagogisk rådgiver

Spesialpedagogisk 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

93 21 61 57

mailto:margrethes@viken.no


Klasserom med idrettslærer/kontaktlærer  

• Fotball vg1    

• Fotball vg2

• Håndball 

• Turn 

• Hopp

• Svømming              


