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Sveiki atvykę į Drameno 

vidurinę mokyklą





Kas yra būdinga Drameno vid. mokyklai

• Įvairumas 

• Pasirimkimo galimybės

• Gera aplinka

• Bendrystė

• Akademiška

• Laisvė



Čia tu gali būti savimi



Geri santykiai

+

Visuotinis įtraukimas

=

Mokykosi pamatas



Klasiokų grupės



Dvi mokyklos užduotys

•IŠlavinti

•Suformuoti



Atviros erdvės ir klubai

• Trečiadieniais nelyginėm savaitėm 12-ą val.

• Trečiadieniais lyginėm savaitėm 14-ą val.

• Mokykla yra atidaryta iki 21-os val. pirm.-ketv.



TEAMS ir VIS                                  

Teams: 

- Mokyniai yra suskirstyti į grupes pagal dalykus kur pateikiama informacija iš mokytojo

- Atskira grupė informacijai visiems mokyklos mokiniams

Visma InSchool (VIS):

- Praleistom pamokom, pažymiams, pastaboms, prašymams, pamokų tvarkaraščiams

- Tėvai turi priėjimą iki mokiniui (ei) sukanka 18-ą metų

- Tėvai neturi priėjimo po to, kai mokiniui (ei) sukanka 18-ą metų, be mokinio (ės) sutikimo



Visma InSchool



Tėvų prieigos teisė kai 
mokiniui (ei) nėra 18-a metų • Pamokų tvarkaraštis – atnaujinamas kas 

savaitę

• Klasės ir grupės

• Semestro ir metiniai pažymiai

Dėl asmeninės apsaugos nėra prieigos matyti:

• Praleistų pamokų

• Elgesio ir drausmės

• Prašymų 

Visma InSchool



Praleistos pamokos – ką sako įstatymai

• Visos praleistos pamokos bus atestate – dienomis ir pamokomis

• Mokyniai patys registruoja praleistas pamokas – jei su priežastimi

• Laisvadieniai neleidžiami

• Nenurodomos atestate iki 10 dienų kai:
‒ Asmeninės priežastys (sunki liga, laidotuvės)
‒ Visuomeninis darbas
‒ Dalyvavimas sporte nacionaliniu lygiu

Dvi apskaitos:

- Praleistos pamokos atestate

- Praleisto pamokos remiantis 10-ies % riba
- Negaus dalyko pažymio jei be priežasties praleista daugiau nei 10 %

pamokų (gydytojo pažyma galioja, kaip pralesitas pamokas 
pateisinantis dokumentas)

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/


Priminimai
- Kai yra grėsmė negauti metinio pažymio (norv. 

karakter i faget)

- Kai praleistų pamokų kiekis artėja prie limito

- Kai nepakanka pagrindo pažymiui nustatyti

- Dėl drausmės ir tvarkos

• Priminimai yra siunčiami elektroniškai tėvams, 
kai mokiniui nėra 18-os metų

• Priminimai yra skirti padėti mokiniui pasitaisyti

• Priminimai yra mokinio teisė



Viken viser vei. viken.no

Pagalba mokyniams
Patarėjai ir med. sesutė



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
Med. sesutė

Mone Jellum
Med. sesutė

Maren Skarra
marensk@viken.no
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Studijų galimybės

Vidurinės 1-a klasė 
(Vg1)

Vid. 2-os ir Vid. 3-ios klasių 
tikslieji mokslai 

(norv. Vg1+Vg3 Realfag)

Vid. 2-os ir Vid. 3-ios klasių 
kalbos, visuomeniniai mokslai ir 

ekonomika 

(norv. Vg2+Vg3 Språk/ 
samfunnsfag/økonomi)

Vid. 1-3 klasės Inspiro, mokslinė pakraipa, Drameno 
tarptautinė pakraipa

(norv. Vg1-Vg3 Inspiro, Forskerlinja, Drammen 
International)

Vid. 1-3 klasės menai, dizainas ir architektūra
(norv. Vg1-Vg3 Idrett, Kunst, design og arkitektur)

Vid. 1-2 klasė pardavimų, aptarnavimo ir 
kelionių sfera 

(norv. Vg1-vg2 Salg, service og reiseliv)

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


Akademinė pakraipa

Dalykai užsibaigiantys 1-e 
vid. m-klos klasėje

Matematika P arba T

Gamta

Anglų kalba

Visuomeniniai mokslai

Geografija

Dalykai užsibaigiantys 2-e 
vid. m-klos klasėje

Matematika 2P / R1 / S1

Užsienio kalbos

Programos dalykas

Programos dalykas

Programos dalykas

Kiti 1-os vid. m-klos klasės 
dalykai

Norvegų kalba

Kūno 

Istorija

Dalykai užsibaigiantys 3-e 
vid. m-klos klasėje

Norvegų kalba 
raštu/žodžiu/antrinė kalba

Istorija

Religija

Kūno kultūra

Programos dalykas

Programos dalykas

Programos dalykas

DĖMESIO! Dalykai, kurie bus 
brandos atestate 
pažymėti raudonai

Kiti 1-os vid. m-klos klasės 
dalykai

Norvegų kalba

Užsienio kalbos

Kūno kultūra
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• Galima laikyti gimtosios kalbos egzaminą

• Gali pakeisti užsienio kalbos dalyką 1-e ir 2-e vid. klasėse

• Gali pakeisti programos dalykus 3-e vid. Klasėje

• Patvirtinti moksleivio turimą kompetenciją

• Daugiau laiko kitiems dalykams

• Dėl daugiau informacijos susisiek su patarėju

Gimtosios kalbos egzaminas



Moksleivis dalykus renkasi pats

• Norvegijos vaikų įstatymo § 32. Išsilavinimas, narystė draugijose.

• Vaikai, kuriems sukanka 15-a metų, patys apsisprendžia dėl 
mokslo pasirinkimo ir dėl įstojimo ar išstojimo draugijose.



Bendra studijų kompetencija

Suteikia teisę studijuoti universitetuose arba 
aukštosiose mokyklose

Specifiniai priėmimo reikalavimai

Dauguma studijų (tokios kaip medicinos, 
architekturos, inžinerijos) reikalauja kad būtų 
paimta tam tikrų dalykų kombinacija, kad būtų 
galima siekti šių studijų

Pirminis brandos atestatas
(norv. Førstegangsvitnemål)

Visi dalykai atsiskaityti per 3 metus
Lengviau patekti i universitetą arba aukštąją mokyklą

Studijų kompetencija ir brandos atestatas



Mokyklos informaciniai kanalai tėvams

Internetinis puslapis
• https://viken.no/drammen-vgs/

‒ Informacija naujiems mokiniams/tėvams apie mokyklą
‒ Tėvų susirinkimas

Sosialiniai tinklai
‒ Facebook ir Instagram 

https://www.facebook.com/Drammenvgs

El. paštas ir SMS
- tik svarbi informacija per SMS

- ypatingos situcijos, tėvu susirinkimai ir pan. 

https://www.facebook.com/Drammenvgs

