
Velkommen til Lillestrøm 
videregående skole

Foresattemøte – 08.09.22  
(bearbeidet versjon av presentasjon brukt på foresattemøter for Vg1 og Vg2 8. september)





Hvem er vi?

Over 1000 personer 
har sitt daglige virke 
på Lillestrøm 
videregående skole

• 915 elever

• 110 lærere

• 11 ledere

• 2 rådgivere

• 2 bibliotekansatte

• 1 miljøarbeider

• 3 kontoransatte

• 1 vaktmester

• 7 renholdere

• 3 IKT-medarbeidere

• 2 helsesykepleiere 



Kontaktlærers rolle og funksjon

• Skolestart og elevregistrering

• Elevoppfølging, elevsamtaler og tilrettelegging

• Fravær, orden og atferd

• Skole- og læringsmiljø

• Møter og skole – hjem samarbeid

• Utdanning- og yrkesveiledning

• Klassens time hver tirsdag

1. Skolestart og 
elevregistrering

2. Elevoppfølging, 

elevsamtaler og 

tilrettelegging

3. Fravær, orden og atferd

•Informasjon om:

•Vis, timeplan, skolerute

•Elevregistrering, sørge for at det er 

korrekt informasjon i Vis og at 

følgende skjemaer fylles ut:

•Skjema for valg av fremmedspråk 

(vg1)

•Skjema for tillatelse til bruk av 

bilder

•Læringsmiljø, se punkt 4

•Gjennomgang av rutiner

•Ordensreglement

•Branninstruks

•Andre reglementer

•Forklaring av:

•Årsplan

•Vurderingsplaner

•Omvisning

•Gjennomføre valg av tillitselever

•Oppstartsamtale med nye elever 

og foresatte

•Bli kjent med og se eleven

•Følge opp elevens trivsel og 

progresjon

•Minst en elevsamtale per termin 

om elevens trivsel i klassen

•Samarbeide med rådgivere og 

trinnleder

•Ta opp tilretteleggingsbehov i 

TRK-møter

•Følge opp behov for særskilt 

tilrettelegging ved større prøver og 

eksamen

•Informasjon om fraværsregler og 

forklare fraværsføring i Vis

•Oppfølging av fravær og føre 

heldagsfravær

•Kontakte elever (evt. foresatte) 

når elever er borte fra skolen og 

ikke har sendt melding

•Føre karakterer i orden og 

atferd

•Varsle eleven/foresatte jfr. 

Forskrift til Opplæringslova og 

rutine for vurdering.

4. Skole- og læringsmiljø 5. Møter og skole-hjem 
samarbeid

6. Utdannings- og 
yrkesveiledning

•Kartlegging, bl.a. av forventninger 

og mål

•Gjennomføre VIP makkerskap

•Oppfølging av læringsarbeidet

•Innføring i god studieteknikk, 

læringsstrategier, læringsstiler og 

arbeidsmetoder i samarbeid med 

trinnleder og faglærere

•Samarbeid med klassens lærere 

og tillitselever

•Følge opp klassens time og delta 

etter behov

•Gjennomføre elevundersøkelsen

•Sørge for at klassen gjennomfører 

ryddeordningen

•Delta på kontaktlærermøter og 

TRK-møter

•Innkalle til og gjennomføre 

klasselærerråd i samarbeid med 

trinnleder

•Ha kontakt med elevens foresatte 

(gjelder ikke myndige elever) og 

med klassens øvrige lærere

•Avholde konferansetimer med 

foresatte til umyndige elever, jfr. 

årsplan

•Gjennomføre foresattemøter etter 

skolens årsplan

•Bistå rådgiver med utarbeidelse 

av elevenes utdannings- og 

yrkesplan

•Gjennomføre 

interessekartlegging

•Diskutere elevenes resultat i 

elevsamtalen



Trinnansvarlige på Vg1 og Vg2

• Tett på elevene

• Oppfølging av enkeltelever

• Fravær, orden og atferd

• Samarbeid med rådgiver og kontaktlærer (TRK)

• 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 

Anne-Kari Danielsen
• avdelingsleder 

musikk/dans/drama
• elevansvar MD alle trinn

Camilla Rugsveen Bråten

• avdelingsleder realfag

• elevansvar Vg1 ST

Lloyd Patrick Heldahl Larsen

• avdelingsleder realfag

• elevansvar Vg2 ST

Dagfinn Tvedt
• avdelingsleder medier og 

kommunikasjon
• elevansvar MK alle trinn

Line Folkestad Skaugset

• avdelingsleder IB

• elevansvar pre-IB 

og IB alle trinn



• Rådgivere:

Britt Fossumstuen

Ansvar for MD, IB, kombinasjonsprogram, ST Vg3

Hege Bay Gundersen

Ansvar for MK, FOT & SFT, ST Vg1 og ST Vg2 

• Miljøarbeider:

Hilde Danielsen Rygh

• Helsesykepleier:

Solfrid Brekke (mandag,fredag)

Bjørg Haugen Sunde (tirsdag,torsdag)

Elevtjenesten



Ledelse

Øivind Sørlie, rektor

Rubi Skøyum, assisterende rektor

Line Maria Blix, studieleder

Mona Negård Borge, administrativ leder



Hva tilbyr vi?

Skolens opplæringstilbud



• Studiespesialisering – (ST)

• Språk, samfunnsfag og økonomi

• Realfag

• International Baccalaureate (IB)

• Musikk, dans, drama, (MD)

• Musikk

• Dans

• Drama

• Medier og kommunikasjon (MK)

• Kombinasjonsprogrammet
(grunnskole for minoritetsspråklige elever med kort botid)

• Fleksibel organisering og tilrettelegging (FOT) 
for frafallsutsatte elever på Romerike

Programområder og tilbud

(klikk på bildet for lenke til skolens utdanningstilbud)

https://viken.no/lillestrom-vgs/utdanningstilbud/


• Et internasjonalt undervisningssystem

• Bygger på Vg1

• Undervisningen foregår på engelsk

• Fører frem til en eksamen og IB-Diploma

• IB-programmets visjon:

utvikle ”The Whole Person”

Mer om International Baccalaureate:

• Alternativ til vg2 og vg3 studiespesialisering

• All undervisning foregår på engelsk

• Opptakskrav: vg1 studieforberedende program (må ikke ha pre-IB) 

• Gir generell studiekompetanse

• Kan gi spesiell studiekompetanse

• Forbereder deg godt til videre studier i utland og i Norge

Group 1: Norwegian A, English A

Group 2: Norwegian B, English B, French B, Spanish 

B, German B

Group 3: Economics, History, Psychology

Group 4: Biology, Chemistry Physics

Group 5: Mathematics AA (Analysis and approaches) 

and AI (Applications and 

interpretations)

(klikk på bildene for lenke til IBO)

https://ibo.org/
https://ibo.org/


Hvordan jobber vi?

Visjon, mål, satsingsområder og «slik gjør vi det her»



Vår visjon er å fremstå slik:

Lillestrøm videregående skole er en tradisjonsrik skole som 
utvikler hele mennesket i et samfunnsorientert og 
internasjonalt felleskap. 

Skolen kjennetegnes av kunnskapsrike lærere og elever med 
høye ambisjoner. Her møtes elevene med respekt og omsorg, 
og det er stor takhøyde for å være seg selv. 

Vi bidrar til engasjerte, selvstendige og reflekterte elever 
gjennom et sterkt faglig fokus og et trygt og inkluderende 
læringsmiljø slik at elevene blir rustet til et samfunn i utvikling.



Skolens overordnede mål

• Være en skole i utvikling, der alle lærer av hverandre.

• Være en skole som utvikler hele mennesket, elevenes sosiale og 

kognitive ferdigheter, toleranse og internasjonale forståelse

• Være en skole der elevene tilegner seg gode fagkunnskaper og et solid 

fundament for videre læring

• Være blant de beste skolene innen våre  utdanningsprogram



Dette jobber vi med

Profesjonsfellesskapet /

Delingskultur

Praksis i 

klasserommet

Motivasjon, mestring og     
lærelyst i undervisningen

Eleven som hovedaktør i 
egen læring

Vurderingspraksis og 
vurderingskultur



• LilleStortinget (gjennomført første gang i 
2014)

• MK har mye samarbeid med bedrifter
- mediebedrifter, FFI 

• MD har en utøvende profil
- forestillinger og konserter
- eksterne samarbeidspartnere

• VIP  Snakk om det 
(veiledning og informasjon om psykisk helse)

• VIP makkerskap

Ulike aktiviteter og prosjekter – noen eksempler

• Erasmus+, mobilitet for elever og ansatte

• Samarbeid med universiteter og 
høyskoler om lærerutdanning.

• Den Kulturelle Skolesekken

• Tospråklig tilbud på Vg1 ST (pre-IB)

• Engelsk vg1 for ungdomsskoleelever (GS)

• Elevbedrifter

• Fagolympiader

• Solidaritetsprosjekter (SOS-barnebyer)

https://vestreviken.no/vip-psykisk-helse-i-skolen/vip-snakk-om-det
https://vestreviken.no/vip-psykisk-helse-i-skolen/vip-makkerskap
https://erasmuspluss.no/om-erasmus
https://www.denkulturelleskolesekken.no/


Elevråd og elevengasjement

• Elevene har representanter i Skoleutvalg og 

Arbeidsmiljøutvalg

• Miljøarbeider er kontaktperson for elevrådet

• Elevrådsstyret har faste møter med rektor og 

ass.rektor

• Elevrådet har en rekke komitéer

• som blant annet jobber aktivt med skolemiljøet og 

elevdemokrati

• som alle er elevstyrt

• Snilerevyen

• årlig tradisjon som engasjerer over 100 elever 



Skolestart for vg1 og kombinasjonsprogrammet - uke 33/34

• Onsdag 17.08:

• Kl. 09.00-12.30 Skolestart i klasserom for vg1 ST, pre-IB, MD, MK og 

kombinasjonsklassene
• Besøk av trinnleder

• Kl. 12.30 Skolestart i aulaen

• Velkomsttale fra rektor

• Kl. 12.45-13.30 Informasjon fra elevrådet

• Torsdag 18.08 og fredag 19.08:

• Fotografering av portrettbilder

• Oppstartsamtaler
• Vg1 gjennomføres digitalt: mandag 22.08.22

• Kombinasjonsklassene: torsdag 18.08 og fredag 19.08

• Elevrådsaktivitet med fadderklasser torsdag 25.08 i 1. økt
• 1STA/2STA, 1STB/2STB, 1STC/2STC, 1STD/2STD, 1STE/2STE, 1STF/2STF, 

1STG/2IBA, 1MDA/2MDA, 1MDB/2MDBMDC, 1MKA/2MKA, 2IBA/3IBA, GS/3IBA

• Fordeles uke 33 og 34:

• Klasseaktiviteter med kontaktlærer og faglærere

• Besøk fra IT-avdelingen

• IKT-opplæring med faglærere

• Matematikk: Øving og repetisjon torsdag 18.08.

• Informasjon om fremmedspråk torsdag 18.08

• Lokal kartleggingsprøve i matematikk 24.08 for ST og 25.08 for MD.

• Utdeling av lærebøker

• Møte med elevtjenesten (15 min)

• Oppstartskonsert 26.08 kl. 13.30

Uke 34/35: Møte med rektor og ass. rektor om skole- og læringsmiljø og 

læringstrategier (30 min)

Uke 38/39: Møte med trinnleder om læring og vurdering

Uke37/38 Biblioteksorientering (45 min)



Læring og 

vurdering



Læreplaner - følg linker og ta en titt på noen av disse eksemplene på hva elevene skal lære

https://www.udir.no/lk20/nat01-04
https://www.udir.no/lk20/eng01-04
https://www.udir.no/lk20/mok01-02
https://www.udir.no/lk20/mdd01-02


Læringsstrategier

Læringsstrategier er framgangsmåter elevene 

bruker for å organisere sin egen læring. 

Dette er strategier for å planlegge, 

gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå 

nasjonalt fastsatte kompetansemål. 

Det innebærer også refleksjon over nyervervet 

kunnskap og anvendelse av den i nye 

situasjoner.
lenkesamling til elevene på Teams



Vurdering - 1

Forskrift til opplæringslova, § 3-3

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 skal vere kjende med læreplanen i faget.



Vurdering - 2

Forskrift til opplæringslova, § 3-10

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.



Vurdering - 3

Forskrift til opplæringslova, § 3-15

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.



Fag

(klikk på bildet for lenke til vilbli.no)

Følg lenke og se
på fagtilbud og 
muligheter også i 
Vg2 og Vg3

Elever på Vg1 ST 
skal velge
retning og 
programfag og 
fordypning neste 
skoleår

https://www.vilbli.no/nb/nb/no


Fag som velges på Vg1:

Matematikk

1P (praktisk) eller 1T (teoretisk)

Fremmedspråk (som vi tilbyr)

Tysk 1 eller 2

Spansk 1 eller 2

Fransk 2

Tysk 1+2 

Andre språk – som privatist

(klikk på bildene for lenke til programområdene på vilbli.no)

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/musikk-dans-og-drama/program/v.md
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/medier-og-kommunikasjon/program/v.me
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/studiespesialisering/program/v.st


Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, 
japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, 
lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, 
serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ungarsk, urdu og 
vietnamesisk.

Fremmedspråk for privatister (udir.no)

Man kan avlegge privatisteksamen i stedet for eller i tillegg til et 
fremmedspråk man tar som elev.

(det er gjennoført eget informasjonsmøte for elevene om dette)

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/privatist/fremmedsprak-for-privatister/


Fravær



Fraværsføring er hjemlet i 

• Forskrift til opplæringsloven

• Ordensreglement (følg lenke til skolens 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 - 1

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


Fravær - 2

Fravær kan medføre at eleven ikke får halvårsvurdering med karakter 
og/eller standpunktkarakter. 

To forhold 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
(slik at faglærer ikke har lov til å sette karakter, selv om det skulle være vurderingsgrunnlag)

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

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5


Fravær - 3

Fravær som unntas 10% regelen, 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 !

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5


Fravær - 4

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.



Lærings- og elevmiljø



(klikk på bildet for lenke til Utdanningsdirektoratets sider om skolemiljø)

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


Kapittel 9 A Elevene sitt skolemiljø (følg lenke til lovtekst)

§ 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.

https://lovdata.no/nav/lov/1998-07-17-61/kap9A


Kapittel 9 A Elevene sitt skolemiljø

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

Aktivitetsplikt

• 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. 

• Digital mobbing og utestengelse skjer ofte utenom skoletid



Strategi for helsefremmende skoler i Viken

https://vikenfk.sharepoint.com/sites/a-helsefremmendeskoler
https://vikenfk.sharepoint.com/sites/a-helsefremmendeskoler
https://vikenfk.sharepoint.com/sites/a-helsefremmendeskoler
https://vikenfk.sharepoint.com/sites/a-helsefremmendeskoler


Streik



(klikk på bildet for lenke til informasjon lagt ut på skolens nettsted 24.august)

https://viken.no/lillestrom-vgs/aktuelt/streik-ved-lillestrom-videregaende-skole.141271.aspx


Oversikt over 
timer som avlyses
og gjennomføres
på Vg1 og Vg2, 
oppdatert pr 13. 
september 

(oransje farge betyr at noen
grupper er avlyst, noen
gjennomføres)



Kommunikasjon



Visma InSchool (VIS)

• Timeplan

• Mine søknader

• Melding om fravær (dokumentasjon for fravær)

• Søknad om tilrettelegging

• Søknad om fritak

• Foresattetilgang



Skolens nettsted

(klikk på bildet for lenke til skolens nettsted)

Se under For elever og 
klikk videre for blant annet:
- Skolerute
- Fraværsregler
- Skoleskyss
- Elevforsikring
- Lån og stipend
- Skolehelsetjenesten
- Trygt og godt skolemiljø
- Rådgivertjenesten
- Eksamen
- Ordensreglment
- IKT-reglement
- Klageregler
- Inntaksregler
- Personvern
- Utlån av lærebøker
- Skjemaer og søknader
- Årsplan

https://viken.no/lillestrom-vgs/om-skolen/prosjekter-og-satsinger/helsefremmende-skole/


Årsplan

Elevene har tilgang til 
planen på Teams:
Alle elever 

Ressurslenker

Elever og foredatte har 
tilgang på skolens 
nettsted:
-For elever
-Årsplan

(klikk på bildet for lenke til skolens årshjul for elever)

https://create.plandisc.com/wheel/showPublic/1BoyigY


Viken fylkeskommune

(klikk på bildet for lenke til Viken fylkeskommunes nettsted)

Se under Skoleferie og fridager for :
- Skolerute

- Se under Skole og opplæring for blant 
annet:

https://viken.no/


Facebook

https://nb-no.facebook.com/lillestromskole/


• Kontaktlærere

• Trinnansvarlig / avdelingsleder

• Rådgivere

• Rektor

• E-post: lillestromvgs@viken.no

• tlf. 63 89 06 00

Kontakt hjem - skole

mailto:lillestromvgs@viken.no


• Perioden 14.november – 18. november

• Konferanser med kontaktlærer for vg1 (og vg2)

• Foresatte blir innkalt

• Torsdag 24. november

• Kl. 18.00 Informasjonsmøte for VG1 ST om fagvalg neste år

• Kl. 19.00 Informasjonsmøte om IB

• Tirsdag 31. januar 

• Konferansetimer med faglærere – Vg1 ST og pre-IB

• Onsdag 1. februar

• Konferansetimer med faglærere – Vg1 MD og MK

Foresattemøter og -konferanser



Oversikt over byggene

A

B

C

D
E

F


