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Varsel om streik fra og med tirsdag 13.09.

• Gjelder 23 medlemmer i Utdanningsforbundet 
‒ Undervisning som er planlagt med lærere som er tatt ut 

i streik, vil ikke bli gjennomført.

‒ Undervisning som er planlagt med lærere som ikke er 
tatt ut i streik, vil bli gjennomført.

• Timeplanene vil være oppdatert mandag 12. 
september

• Klasserom, bibliotek, miljørom og grupperom er 
åpne

• Informasjon:
‒ Til elever legges ut på Teams Alle elever og på timeplanen i Vis.

‒ Foresatte får informasjon gjennom skolens hjemmeside. 

https://viken.no/handlers/bv.ashx/ib1d406dd-486c-4799-9823-6721f66bd2e7/w1200/q85906/k51b34228e7c1/streik-gul-lapp.jpg


Hvem er vi?
Over 600 personer er hver dag på Eikeli videregående skole



Hvem er vi

• 532 elever

• 56 lærere

• 6 ledere

• 2 rådgivere

• 1 miljøarbeider

• 1 elevassistent

• 1 bibliotekansatt

• 2 kontoransatte

• 1 vaktmester

• 2 IKT-medarbeidere

• 1 helsesykepleier

• 4 renholdere

• 1 kantineleder 



Elevtjenesten

• Rådgivere:
‒ Cecilie Duus

‒ Ansvar for SR, ST vg1, 2STA, 2STB og 2STC 

‒ Elisabeth Rønnestad Brodwall
‒ Ansvar for ST vg3, 2STD, 2STE, 2STF og 2STG

• Miljøarbeider 
‒ Wilhelm Kaarbø

• Helsesykepleier
‒ Stine Elvevold (3 dager i uka)

• PPT (pedagogisk, psykologisk tjeneste)
‒ Petra Christine Corneliussen 
‒ Thea Kielland Allum 



Trinnleders elevansvar

• Tett på elevene
‒ Oppfølging av enkeltelever
‒ Fravær, orden og atferd

• Samarbeid med kontaktlærere og rådgiver (trekantmøter)

• Besøke klassene i undervisningssituasjoner

• Bidra til godt læringsmiljø og trivsel på trinnet og i klassene

• En person å henvende seg til for elever og foresatte

• Følger elevene i tre år 



Skolens ledelse
Ellen Bruun Råum

• rektor

Beathe Lille

• ass. rektor

• avdelingsleder norsk/elevtjenesten

• trinnleder vg3

Ove Brugård

• administrasjonsleder

Mona Berit Standahl

• avdelingsleder samfunnsfag og økonomi

• trinnleder SR

May-Britt Fløgstad

• avdelingsleder språk

• trinnleder vg1

Liv Ragna Rohde Wang

• avdelingsleder realfag og kroppsøving

• trinnleder vg2



Hva tilbyr vi?
Skolens opplæringstilbud



Programområder og tilbud

• Salg, service og reiseliv (SR)

• Studiespesialisering (SSP / ST)

‒Realfag

‒ Språk, samfunnsfag og 
økonomi



Hvordan jobber vi?
Visjon, mål, strategisk plan og «slik gjør vi det her»



Visjon, verdier og strategisk plan



Strategisk plan

Langsiktige mål

Gjøre elevene studie- og yrkesforberedt, samt forberedt for videre liv:
‒ Gjennom å utvikle skolens læringskultur med fokus på elevenes læring.

‒ Gjennom å skape en struktur og kultur der lærere og ledelse jobber i profesjonsfellesskap med 
å utvikle læring og vurdering.



Læring og vurdering



Intensjonen med læreplanfornyingen



Læreplaner

• Overordnet del gjeldende fra 1. august 2020

Læreplanen inneholder:
• Om faget:

‒ Fagrelevans og sentrale verdier
‒ Kjerneelementer
‒ Tverrfaglige tema 
‒ Grunnleggende ferdigheter

• Kompetansemål og vurdering

• Vurderingsordning

• Fagkoder

• Timetall

Finn%20læreplan%20(udir.no)


Forskrift til opplæringsloven kap. 3 (1)

§ 3-3.Vurdering i fag
Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til lærelyst 
undervegs, og å gi informasjon om kompetanse undervegs og ved avslutninga 
av opplæringa i faget.

Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanen i faget. 
Kompetansemåla skal forståast i lys av teksten om faget i læreplanen. 

Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal vere kjende 
med læreplanen i faget.



Forskrift til opplæringsloven kap. 3 (2)

§ 3-10.Undervegsvurdering i fag

All vurdering som skjer før avslutninga av opplæringa, er undervegsvurdering. 

Undervegsvurdering i fag skal vere ein integrert del av opplæringa, og skal brukast til å fremje læring, tilpasse 
opplæringa og auke kompetansen i fag. Undervegsvurderinga kan vere både munnleg og skriftleg.

I undervegsvurderinga i fag skal elevar

a. delta i vurderinga av eige arbeid og reflektere over eiga læring og faglege utvikling

b. forstå kva dei skal lære og kva som blir venta av dei

c. få vite kva dei meistrar

d. få rettleiing om korleis dei kan arbeide vidare for å auke kompetansen sin.

Undervegsvurderinga skal nyttast til å vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæring.



Forskrift til opplæringsloven kap. 3 (3)

§ 3-15.Standpunktkarakterar i fag

Ein standpunktkarakter skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i 
faget ved avslutninga av opplæringa.

Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans 
standpunktkarakter. 

Eleven skal ha fått høve til å vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar. 

Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er ein del av vurderinga når 
standpunktkarakteren skal fastsetjast.



Lærings- og skolemiljø



Regler om 
skolemiljø

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/


Kapittel 9 A Elevene sitt skolemiljø

§ 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering.

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og 
tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. 
Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.



Kapittel 9 A Elevene sitt skolemiljø

§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt 
skolemiljø
• Plikt til å følge med på at elevene har et trygt og godt skolemiljø

‒ Krenkelser kan skje, vi må være observante

• Plikt til å gripe inn
‒ Ved mistanke skal listen være lav

• Plikt til å varsle
‒ Enhver har varslingsplikt til rektor

• Plikt til å undersøke

• Plikt til å sette inn tiltak

• Når vi får en melding, lager skolen en skriftlig plan



Kapittel 9 A Elevene sitt skolemiljø

• Reglene om elevenes skolemiljø gjelder i timer og friminutt på skolen, 
på skoleveien.

• Kapittel 9 A gjelder i utgangspunktet ikke på fritiden, men hvis elevene 
opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på 
skolen, så må skolen likevel handle i henhold til aktivitetsplikten frem 
til eleven har det trygt og godt på skolen igjen. Aktivitetsplikten 
omtales i pkt. 6.



Hvordan påvirker dette skolemiljøet?

Debatten på NRK 21.04.22



Hvordan påvirker dette 
skolemiljøet?



Snakk med ungdommene deres



Skolemiljø, elevråd og elevengasjement

• Elevrådet består av to tillitselever fra hver klasse og følges opp av to elevrådskontakter

• Elevrådet har faste jevnlige møter med alle tillitselever

• Eikelirevyen er elevstyrt

• Elevrådet vil også jobbe med å etablere flere komitéer/grupper som vil jobbe aktivt med 
skolemiljøet og elevdemokrati

• Elevrådsstyret har faste møter med rektor

• Elevene har representanter i Skoleutvalg, Arbeidsmiljøutvalg og Kantineutvalg



Fravær



https://viken.no/eikeli-vgs/for-elever/reglement-og-rutiner/


Fravær

• Fraværsføring er hjemlet i 
‒ Forskrift til opplæringsloven 

‒ Ordensreglement

• Håndtering av fravær handler om:
‒ å forhindre frafall

‒ at elevene ikke skal miste undervisning og opplæring

‒ sikre at læreren har vurderingsgrunnlag

‒ holdningsskapende arbeid



Fravær

• Fravær kan medføre at eleven ikke får halvårsvurdering med karakter 
og/eller standpunktkarakter. Det er to forhold som kan avgjøre dette:

1. manglende vurderingsgrunnlag i faget 
(for eksempel fravær fra vurderingssituasjoner og manglende innleveringer slik at faglærer 
ikke har grunnlag for å sette karakter)

2. fravær i mer enn 10% av årstimene i faget
(da har ikke lærer lov til å sette karakter, selv om det skulle være vurderingsgrunnlag)

- unntak er dokumentert fravær, jfr forskrift § 3-9 og §3-45)



Ang. punkt 2: Unntak fra 10%-regelen

Grunner nevnt i forskrift § 3-9 og §3-45:

• helse- og velferdsgrunner

• politisk arbeid

• hjelpearbeid

• lovpålagt oppmøte 

• representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett 
eller kultur 

• fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke 

• deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B

Husk: Fraværet må være dokumentert!



Føring av fravær på vitnemålet

Alt fravær skal føres på vitnemålet.
Unntak er inntil 10 hele dager, grunner nevnt i § 3-45:

a) Helse og velferdsgrunner

b) Arbeid som tillitsvalgt

c) Politisk arbeid

d) Hjelpearbeid

e) Lovpålagt oppmøte

f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå, f.eks. innen idrett eller kultur.

Og: Inntil to dager til religiøse høytider utenom den norske kirke.

Men: Kun i hele dager, timer kan ikke gjøres om til dager, ved sykdom som ikke er kronisk kan ikke 
første tre dager trekkes fra.



Kommunikasjon



Visma InSchool (VIS)

• Timeplan

• Vurderinger

• Mine søknader
‒ Dokumentasjon for fravær
‒ Søknad om tilrettelegging til eksamen

• Foresattetilgang

• Mer informasjon om dette fra kontaktlærer



Skolens hjemmeside



Facebook



Kontakt

• Kontaktlærere

• Avdelingsleder/trinnansvarlig

• Rådgivere

• Rektor

• E-post: eikelivgs@viken.no

• tlf. 67 16 47 00



Foresattmøter og konferanser

• 14. november – 1. desember (uke 46 og 47)
‒ Konferanser med kontaktlærer for vg1 og vg2

‒ Foresatte blir innkalt

• 23.-27. januar (uke 4)
‒ Konferanser med faglærere etter påmelding – vg1 og vg2



Møte med kontaktlærer – romplan vg2

2SR D-127 Bjørn Neraker og Truls Erik Halstensen

2STA A-308 Trond Olav Gjerdrum og Henning Lund

2STB A-307 Helga Thune og Johan Fredrik Berthling Herberg

2STC A-306 Reidun Marie Morberg og Anne Kristin Røken Ødegaard

2STD A-305 Tore Sigurd Kolsrud og Mona Elset

2STE A-304 Markus Nyborg og Tor Kristian Brende

2STF A-302 Katrine Skobba og Lise-Lotte Kildemo

2STG A-301 Ingrid Bie Dyrnes og Gunhild Røthe


