
Velkommen til Frogn Videregående
Skole 

Foreldremøte 17. august 2021



Takk for tilliten! 



Registrer deg

• QR

• Navn/mobil



I dag

• Informasjon fra avdelingsleder for idrettsfag

• Din rolle som foresatt i videregående

• Systemer og kommunikasjon

• Møte med kontaktlærer



Relevante personer i ledelsen

• Rektor - Pernille

• Assisterende rektor- Trond

• Administrasjonsleder – Trine

• Leder Sentrum - Rune

• Trinnleder idrettsfag – Erik



Trygge og nytenkende

Et trygt og godt læringsmiljø er 
den aller viktigste faktoren for 
læring og utvikling

Våre verdiord

trygge og nytenkende 

skal utgjøre en forskjell 



Trygghet i skolestarten

‒Skolestartsprogram de første tre dagene
‒Klassekart
‒Samtaler med kontaktlærer
‒VIP makkerskap



Skolestart oppsummert

• Møte i sin gruppe, bli kjent med gruppa og fag

• Samtale med sin kontaktlærer

• Opplæring i IKT

• Få skolebøker (husk kontrakt)

• Bli kjent med rettigheter og regler

• Møte rektor – rektor og elevrollen sammen

• Trygge – ikke være på skolen uten å ha et sted å være







Foreldrerollen på videregående

• Rolle og forventning

• Fortsett å bry deg

• Følg med og si ifra 



Orden, oppførsel og mobiltelefon

• Du møter opp til riktig tid, har med utstyr som trengs og bidrar til et 
godt læringsmiljø

• Si ifra hvis du er forsinket, ikke kommer eller læringsmiljøet utfordrer 
deg

• Mobiltelefon brukes ikke i timen uten avtale

Reglement og rutiner - Frogn videregående skole (viken.no)

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


Hvor kan jeg følge med som foresatt?

• Hjemmesiden: https://viken.no/frogn-vgs/

• Foreldrekonto i ViS (lite info foreløpig)

• Se over skulderen til barna

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


Hva skjer hvor? - Elev

• Alt pedagogisk knyttet til alle fag. NB: OneNote 
klassenotatblokka benyttes også i forlengelsen 
av teams.

• Informasjon fra skolen på teamet Frogn Elev
• Husk å skru av varsler på det du ikke ønsker 

informasjon om.

• Følge med på eget fravær
• Terminvurderinger og standpunktkarakterer
• Søknader om fritak, fravær og tilrettelegging.



Enkel og rimelig suksessoppskrift for eleven

• Legge deg i tide til å møte 
forberedt

• Spis frokost, ta med matpakke

• Gjør lekser og møt forberedt i 
tide

• Ha med riktig utstyr

• Finn balanse i hverdagen



Møte med kontaktlærere 



• David Jebsen Bråten
davidbr@viken.no

906 75 156

Christoffer Andersen

Mikael Noi Björnsson

Sander Ingierd Gregersen

Christopher Edvard Sprauten

Troy Gabriel Guldhav

Ella Brænde Hogg

Mattea Emelie Kalliainen

Malin Karlsen

Mathilde Ljones

Justin Lothe

Amanda Smogeli Zahl

Kevin Nathaniel Øyan

Alexander Larsen Nesdal

Emma Hillmann Ekre

Synne Granvin Bakke

mailto:Davidbr@viken.no


• Sigurd Johann Lande
sigurdl@viken.no

930 35 453

Diar Jonas Ali

Irinel-Gabriel Catanea

Isak Eiklid

Didrik Wigernes Engebakken

Sander Fjærbu

Olivia Kolstad Granquist

Max Nilsen Grimsrud

Tuva Mariell Martinsen

Aksel Martinussen Moe

Philip Alexander Nordbæk

Noyna Kitipong Nygård

Jenny Synøve Marie Vestad Wærpen

Enzo Saqui Deila Yanes

Emma Askim Johannesen

mailto:sigurdl@viken.no


Helse og trygghet 
–grunnleggende faktorer for å lære

Helseteam i Sentrum:

• Tilbudet er gratis.
Vi har taushetsplikt. 

• Time hos helseteamet er  
dokumentert fravær, og ikke med i 
fraværsgrensen på 10%.

• Råd og veiledning om helse. Ved behov 
samarbeider vi med lege, psykolog, 
PPT, barnevern eller andre instanser. 

• Utenom trefftidene på skolen, kan 
ungdom benytte Helsestasjon for 
ungdom

Helsestasjon for ungdom:

• Hver mandag på BØLGEN fra kl 15 til 
18

• For alle ungdommer mellom 13 og 24 
år.

• Tjenesten er gratis og du trenger ikke 
bestille time på forhånd.

• Her treffer du:
Lege, helsesykepleier, psykolog, psykisk 
helsearbeider, forebyggings-
koordinator og jordmor.



Opplæringslovens §9A

• Fremmer helse, trivsel og læring§ 9 A-2.Retten til eit trygt og 
godt skolemiljø

• Nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering

§ 9 A-3.Nulltoleranse og 
systematisk arbeid

• Alle ansatte skal følge med og gripe inn

• Alle ansatte skal varsle rektor dersom det er mistanke om eller 
kjennskap til at en elever ikke har et trygt og godt skolemiljø

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å 
sikre at elevar har eit trygt og 
godt psykososialt skolemiljø



VismaInSchool = VIS

Administrativt system for lærere og elever

• Timeplan

• Fravær

• Anmerkninger

• Halvårs- og standpunktkarakterer

• Søknader om fritak og tilrettelegging



Logge inn i VIS

• Strenge regler om personvern, også for 16-åringer

• Tilgjengelig: Timeplan og kontaktinfo

• Kommer: Fravær, anmerkninger, etc

Foreløpig begrenset med informasjon for foresatte

• https://inschool.zendesk.com/hc/no/sections/360006051757-Introduksjon-til-
foresatte

• NB: Vi bruker ikke meldingssystemet i VIS til kommunikasjon med foresatte

Video:

https://inschool.zendesk.com/hc/no/sections/360006051757-Introduksjon-til-foresatte


Timeplan. Timeplan kan vises på PC eller 
i mobilapp

Lik alle uker i utgangspunktet, 
men avvik kan forekomme. 
Sjekk hver uke.





Fravær

oRegistreres daglig og i hvert fag

oElev melder fravær til kontaktlærer og faglærer på teams så fort som
mulig. 

oKontaktlærer gjør om timefravær til heldagsfravær i VIS

oDokumentasjon på fravær leveres i VIS senest 5 dager etter siste
fraværsdag

oSkriftlig varsel ved påbegynnende høyt fravær



Midlertidige regler om fravær

Midlertidige regler pga av Covid-19

• Gjelder inntil videre

• Eleven melder fravær på vanlig 
måte

• Dokumentasjon kan være signert 
egenerklæring fra foresatte.

• Dokumentert fravær for sykdom 
kommer ikke på vitnemålet.



Søknad om fritak

Søknad leveres i VIS: Mine søknader -> Fritak

Sidemål:

o Trenger kun å søke på vg1. Vedtak gjelder for alle 3 år

o Søknad må ha dokumentasjon fra sakkyndig.

o Last opp dokumentasjon i pdf eller jpg-format

o Avdelingsleder språk  godkjenner/avslår



Søknad om tilrettelegging

Søknad leveres i VIS: 

Mine søknader -> Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Permanent tilstand som dysleksi, etc:

o Trenger kun å søke på vg1. Vedtak gjelder for alle 3 år

o Søknad må ha dokumentasjon fra lege eller sakkyndig

o Last opp dokumentasjon i pdf eller jpg-format

Allergi, etc:

o Ny søknad med ny dokumentasjon hvert år. Helsen kan ha forandret seg. 

o Last opp dokumentasjon i pdf eller jpg-format



Hvorfor idrettsfag?

• Ønske om en aktiv skolehverdag

• Mange praktiske karakterer

• Fremtidig trener, arbeid i idrettslag..

• Lære om trening – for egen helse i framtiden?

• Ferdighet i ulike typer friluftsliv

• Få nye interesser

• Ledelse

• Arrangementer

• Sosialt!



Aktivitetslære:

• Friluftsliv

• Basistrening

• Idrettsaktiviteter

Treningslære:

• Teori om trening og helse

Treningsledelse

• Ledelse

• Arrangementer

Idrett og samfunn

• Organisering og idrettens plass i samfunnet



Breddeidrett eller Toppidrett



Idrettsfag

TOTALBELASTNING/SKADER SAMARBEID MED KLUBB SØVN OG KOSTHOLD



Generelt

• Friluftsliv
‒ Ski

‒ Sekk

‒ Sovepose

‒ Liggerunderlag

• Stipend

• PC

• Kodelås



6.-7. september



Teams

• Oppdatert og detaljert kalender

• Lekser og prøver



Underveisvurdering – vurdering for læring
• Fra start til slutt

• Med og uten karakter
• Egenvurdering

• Halvårsvurdering med karakter (termin)

‒Medio januar og juni

Sluttvurdering – vurdering av læring
• Standpunktkarakter

• Eksamenskarakterer

Vurdering



Covid-19 og kommunikasjon

• Følg med på hjemmesiden

• Elevene får beskjeder via Teams – Frogn elev

• Ta kontakt hvis spørsmål



Covid-19 og elever

• Så lenge det er fare for smitte av koronavirus i samfunnet, vil elever være borte fra skolen i større 

grad enn normalt. Det vil i hovedsak være to grunner til dette:

1. Eleven er hjemme for å beskytte skolesamfunnet eller seg selv (risikogruppe) mot potensiell 

smitte 

2. Eleven er borte fra skolen på grunn av sykdom 

I begge tilfeller må eleven opprette dialog med skolen. 



Covid-19 og elever

Karantene:
• Dersom eleven er borte fra skolen på grunn av karantene, skal eleven få følge opplæringen digitalt uavhengig 

av grunnen til at eleven sitter i karantene. Opplæring over digitale flater er ikke fravær. 

• Når det gjelder elever som er i karantene for å beskytte seg selv, er skolen i regelen kjent med eventuelle 
kroniske lidelser eller tilstander som tilsier at eleven skal i karantene. Dersom slikt ikke er kjent og mange 
elever ønsker digital opplæring, må elevene levere dokumentasjon på at slik opplæring er helsemessig 
nødvendig.



Covid-19 og elever

Sykdom og isolasjon

• Hvis eleven er syk, skal eleven isoleres. Av de som får Covid 19, er 
noen arbeidsføre, andre får redusert almenntilstand og er ikke i stand 
til å gjøre skolearbeid. De elevene som er arbeidsføre må få følge 
opplæringen digitalt. 



Covid-19 og elever

Dokumentasjon

• De elevene som ikke er arbeidsføre, melder fra til skolen om fraværet som vanlig. 

• Et koronatestresultat som viser at eleven har Covid 19 skal gjelde som dokumentasjon når dokumentet 
kommer fra rett instans og er datert før eller under elevens fraværsperiode. 

• Legeerklæring gjelder som vanlig. 

• Dersom eleven ikke skaffer dokumentasjon ved Covid 19-sykdom, gjelder 10-prosentregelen - altså ordinære 
fraværsregler- og rutiner. (Udir)

• Foresatte har et ansvar for at kontakt med helsevesen og skole ivaretas og dokumentasjon fremlegges 
dersom eleven er under 18 år.



Covid-19 og digital opplæring

• Ulike elever og situasjoner vil kreve ulik tilrettelegging, men den enkleste formen for digital opplæring skjer ved at 
eleven overværer lærers undervisning via Teams, er med i gruppearbeid og samskriver via Teams, og får oppgaver 
og sender inn besvarelser digitalt. Det er opp til skolen å vurdere forsvarligheten i dette.

• Dermed må det pedagogiske opplegget for den enkelte elev ses i sammenheng med opplegget for resten av 
læringsgruppa som eleven tilhører.

• Tilstedeværelse i opplæringen over digital flater registres på samme måte som om eleven var til stede i 
klasserommet. 10-prosents fraværsgrense gjelder som ellers, se informasjon på hjemmesidene til Viken 
fylkeskommune Fravær og fraværsregler.

• Praktiske fag må ta hensyn til smitte

• Opplæringen skjer når det er timer i henhold til timeplan

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/reglement-og-retningslinjer/fravar/


Skolestart Vg1

• Foresatte og elever under 18 år må ha signert bokkontrakt med, for 
utlevering av bøker.

• Ikke forlat foreldremøtet uten å ha signert kontrakten  - eleven 
signerer når bøkene deles ut



I morgen skal elevene i 1IDA møte på rom 
1.3.18

• Klokka 0810


