
Velkommen til Frogn vgs

Foresattmøte 14. september 2022



I dag
• Presentasjon av ledelsen ved skolen ved alle
• Din rolle som foresatt i videregående ved Pernille
• Fraværsregler ved Pernille
• Læring og vurdering ved Pernille
• Tverrfaglig prosjekt Vg2 ved Anne R
• Tverrfaglig prosjekt Vg3 ved Erik
• Eksamen ved Trond
• Vitnemål ved Turid
• Skolemiljø, rus og russetid ved Rune
• Oppsummering ved Pernille



Ledelsen
• Rektor - Pernille
• Assisterende rektor/trinnleder SR/SRV - Trond
• Administrasjonsleder – Trine
• Leder Sentrum - Rune
• Trinnleder Idrettsfag – Erik
• Trinnleder BUS – Cecilie
• Trinnleder Vg1 SSP – Anne I
• Trinnleder Vg3  – Turid 
• Trinnleder Vg2 – Anne R



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

Trygge og nytenkende 
skal utgjøre en forskjell



Foreldrerollen på videregående
Overordnet del i læreplanen
Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal 

bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.

Konkrete råd om elevens skolearbeid:
• Spør ungdommen din hva den har lært (i dag, denne uka, i et fag, i et prosjekt osv)
• Spør ungdommen din om hvordan den liker best å jobbe for å lære mest mulig
• Spør ungdommen din om hvilke tilbakemeldinger den får fra lærer, fremfor karakter
• Oppfordre ungdommen din til å anstrenge seg – læring krever hardt arbeid – og ros anstrengelsen 

fremfor produktet



Under 10 % fravær i fag for å få karakter i faget
• Udokumentert

ferie, syk uten legemelding, skulk
• Dokumentert

helsegrunn dokumentert av lege, psykolog etc., 
idrettsfravær ved aktiviteter på landslagsnivå, politisk, velferd/omsorg

• aktiviteter i skolens regi gir ikke fravær
• Kjøreopplæring innenfor visse regler
• varsel sendes ved ca 5%

Fraværsgrensen



Varsel
Elevar og foreldre til elevar under 18 år skal varslast skriftleg dersom eleven står i fare for å

a. ikkje få karakter (IV) ved halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag

b. få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) ved halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i orden eller i 
åtferd.

Varselet skal givast straks det er klart at det er fare for nedsatt karakter eller bortfall av karakter, og skal gi eleven høve til å få 
karakter i fag eller ikkje få nedsett karakter i orden eller åtferd.

0 Endra ved forskrift 29 juni 2020 nr. 1474 (i kraft 1 aug 2020, heile kap 3 endra).



Læring og vurdering
Vurderingsforskrift

• §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.

• §3-10: Underveisvurdering i fag: 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.

• § 3-14 Sluttvurdering: Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i fag.



Tverrfaglig prosjekt i Vg2
• Hovedtema: Demokrati og medborgerskap
• Vi lager revy i uke 46 og 47!

• Felles konsept
• Hver klasse lager et innslag til en felles revyforestilling

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

46

47 Generalprøver



Tverrfaglig prosjekt i Vg3
• Hovedtema: Folkehelse og livsmestring
• Organisert som et individuelt tverrfaglig forskningsprosjekt

• Motorfag og støttefag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

41

42

43

Felles 
kickoff

Forsker-
konferanse



Friluftsliv 2IDA og 3IDA
• Pålagt gjennom læreplan, men allikevel populært
• 2IDA

• Besseggen sammen med 1IDA i første termin
• Vintertur-tilvenning

eller
• Vårtur - Challenge i andre termin

• 3IDA
• En ukes vintertur i andre termin 

• Snøhule
• Alpint/langrenn



Eksamen i videregående opplæring
Studieforberedende utdanningsprogram

Vg1

• Omlag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig- praktisk.

Vg2

• Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg3

• Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i hovedmålet sitt: norsk hovedmål eller samisk som førstespråk.

• For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag.

• Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg1 og Vg2

• Alle elever på Vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal omlag 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 
trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.



Eksamen i videregående opplæring 
ST-ID-BUS
I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene trekkes ut til:

• Vg3 Studiespesialisering

I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to 
fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

• Vg3 Idrettsfag

Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen 
programområde for idrettsfag. I tillegg til norsk hovedmål

• Vg3 Business

I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk skal elevene trekkes ut til én skriftlig og én                            muntlig, praktisk eller 
muntlig-praktisk. For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk 
sidemål skal trekkes ut i andre fag.



Vitnemål

• Førstegangsvitnemål

• Inntil 50 % av plassene på høyere studier er reservert 
til førstegangsvitnemål ( dvs. lavere snitt for å komme 
inn). Man kan bruke førstegangsvitnemål til fylte 21 år

• Innenfor minstekravet av antall fag kan man ikke 
erstatte et fag med et annet fag så lenge faget er 
fullført ( gjelder også ved karakter 1 og IV)

• Kan forbedre karakterer i enkeltfag som privatist 
i løpet av de 3 årene ( normal tid)

• I Vg3, stryk standpunktkarakter= Særskilt 
eksamen= Beholder førstegangsvitnemål

• I Vg3, stryk eksamenskarakter= Ny eksamen= 
Mister førstegangsvitnemål



Med fokus på elevenTeamet rundt eleven



Opplæringslovens §9A
• § 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø

• Fremmer helse, trivsel og læring

• § 9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

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

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

• 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



Russetid - inkludering eller 
ekskludering?
• Planleggingen starter ofte lenge før 

ungdommene Vg1
• Kan være krevende sosialt alle år på 

videregående - 9A
Det er mange forventninger til 
russetiden.mp4 on Vimeo

• Russefeiring – eksamen – sykefravær
• Utbrenthet – slitne på eksamen –

dårlige resultater 
• Russ og rus (og hva når Vg1 og Vg2 skal 

være med å rulle?)
• Kommersielle aktører styrer
• Forsikringer og gjeld?

Anbefaling: Forbrukerrådet gir gratis råd til deg 
som planlegger russetiden : Forbrukerrådet 
(forbrukerradet.no)

https://vimeo.com/698569972
https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/forbrukerradet-gir-gratis-rad-til-deg-som-planlegger-russetiden/


Nytt av året og kanskje som en 
følge av digital hjemmeskole? 

Utfordring; 
Pengespill i skolehverdagen!

• Hva gjør dette med læringsmiljøet?

• Vet du hvor mye din håpefulle spiller 
for i uken/måneden? 



VG3
HJERNEHINNEBETENNELSEVAKSINE

(Meningokokk vaksine )

• Vaksinering skjer i uke 45; 
-Mandag 7/11 kl.8:30-12:00 

-Fredag  11/11 kl.8:30-12:00

Sted: Idrettshallen

Dere vil komme inn klassevis 

• Pris ca. 400 kr.

• Påmelding i resepsjonen mellom 10.10-21.10. Vis at du har Vippset, og signer ved navnet ditt på klasselister 
som ligger der. 

• Siste frist for å melde seg på er fredag 21.10.

• Kom og snakk med helsesykepleier Julie hvis du har spørsmål i forhold til vaksinen.

VIPPS til 86356
Helsestasjon «vaksine»



Viktige datoer for foresatte framover

• Vaksine Vg3 - 7. og 11. november
• Treningsperiode underveisvurdering er ukene 49-50
• Første termin slutter 15. januar
• Foreldremøte Vg3 tirsdag 28. februar kl. 18.00
• Søknadsfrist høyere utdanning samordna opptak 15. april
• Eksamenstrekket er fredag 12. mai (første eksamensdag 19.5)
• Avgangsmarkering Vg3 + 4PÅ er torsdag 15. juni kl. 18.00



Enkel og rimelig suksessoppskrift

• Legge deg i tide til å møte presist 
og forberedt. 

• Spis frokost, ta med matpakke
• Gjør lekser og møt forberedt i 

tide
• Ha med riktig utstyr
• Finn balanse i hverdagen
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