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Smitteverntiltak

Gult nivå – tilnærmet vanlig organisering i 
klasserom, se hjemmesiden for mer info.

1. Ingen syke skal møte på skolen

‒ gjør oppgaver hjemmefra– ikke fravær

‒ for syk til å følge digital undervisning –
melding fra foresatte

2. God hygiene

3. Unngå fysisk kontakt mellom personer 
(håndhilsning og klemming)

Testing erstatter karantene

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/
https://viken.no/lorenskog-vgs/aktuelt/fokusnyhet/gult-niva-til-21-september.108666.aspx


Utdanning for fremtiden

elevsentrert undervisningen som fremmer læring
hos alle, problemløsning, kritisk tenkning, digital
kompetanse, kreativitet, etisk bevissthet, sosial
kompetanse, positivt tankesett og lære å lære

alle våre elever lykkes og opplever mestring og
utvikling. Vi møtes med åpenhet, glede og
engasjement. Vi bryr oss, er imøtekommende og
inkluderende. Sammen søker vi ny kunnskap.

Sammen skal vi gjøre en forskjell 
for lokalsamfunnet, Norge og 

verden!

Vi skal gi elevene kunnskaper og 
ferdigheter til å løse morgendagens 

utfordringer.

Vi utvikler pedagogisk praksis i profesjonelle læringsfellesskap. 
Vi får fram det beste i hverandre og gjør hverandre gode. Vi 

oppnår gode resultater gjennom målrettet arbeid.
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På Lørenskog vgs

kommer vi forberedt

kommer vi tidsnok

har vi faste plasser

holder ro og orden

tar vi vare på hverandre

viser vi engasjement og innsats

bruker vi mobil og pc til faglige aktiviteter



Hvordan følger vi opp 
elevene våre på VG1?
VIP-makkerskap

mottaks- og utviklingssamtaler

vurderingssamtaler

klassens time

elevråd

klasseteammøter og IKO

elevtjenesten (helsesykepleier, miljøarbeider, 
rådgivere)

oppstartsuke med studieteknikk - Superlæring

intensivundervisning for å løfte elever



Hvordan følger vi opp 
elevene våre på VG2?
mottaks- og utviklingssamtaler

vurderingssamtaler

klassens time

elevråd

klasseteammøter og IKO

elevtjenesten (helsesykepleier, miljøarbeider, 
rådgivere)

oppstartsuke med studieteknikk - Superlæring

intensivundervisning for å løfte elever
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Foreldresamarbeid

• mottakssamtale elev og foresatte i august og utviklingssamtale i januar for VG1

• utviklingssamtale med elev og foresatte i VG2 i oktober

• foresatte med eleven innkalles til bekymringssamtale ved høyt elevfravær eller 
andre risikotegn

• Lørenskognytt sendes ut til foresatte ca. 5 ganger i året

• Ta kontakt med skolen ved spørsmål, bekymringer, ris eller ros!

Telefon 67 98 07 00

https://www.facebook.com/lorenskogvgs
https://www.instagram.com/lorenskogvgs/
https://kurs.superlaering.no/p/presterpaaskriftligeksamen/?product_id=650285&coupon_code=LSKOG20


Hvordan kan jeg som fortsatt hjelpe faglig?

Vis interesse for ungdommens skolearbeid. Diskuter faglige og dagsaktuelle temaer. 
Spør dem i fagstoffet. Ta utgangspunkt i:

• kompetansemål

• vurderingskriterier

• tilbakemeldinger/egenvurderinger på hvordan eleven kan bli bedre i faget

Positivt med tydelige regler og belønning for skolearbeid. Negativt å gi råd / sjekke ut /  
kontroll.

Oppmuntre ungdommen til å ta i bruk Superlæring. Leksehjelp onsdager på biblioteket, 
Røde Kors leksehjelp, ENT3R på OsloMet og UiO

https://www.rodekors.no/tilbudene/leksehjelp/
https://ent3r.no/
https://kurs.superlaering.no/p/presterpaaskriftligeksamen/?product_id=650285&coupon_code=LSKOG20


Opplæringslova § 9a

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring.

• nulltoleranse

• systematisk arbeid

• aktivitetsplikt, skriftlig plan

Ta umiddelbart kontakt dersom du opplever at din ungdom ikke har det bra 
på skolen!





Vi vet at:
• Tydelighet og grenser er viktig når det gjelder ungdom og bruk av rusmidler. 

Foreldrene er viktige!

• Ungdom som får lov til å drikke alkohol, drikker oftere og mer enn andre.

• Ungdom som ofte drikker seg beruset, har mye høyere risiko for å bli skadet 
og/eller eksponert for uønskede hendelser.

• Forskning viser at en av seks som begynner å bruke cannabis i tenårene risikerer å 
bli avhengig.En hjerne i utvikling er sårbar for påvirkning av cannabis.

• Flere ungdom utsetter alkoholdebut, færre drikker seg beruset ofte og 
normbrytende atferd  reduseres når foreldre samarbeider.

• En foreldregruppe som kommuniserer og samarbeider bidrar til et tryggere 
oppvekstmiljø

• Et trygt oppvekstmiljø har betydning for trivsel og prestasjoner på skolen

Videregående skole



Fraværsreglene (midlertidig unntak til 1. okt.)
• 10 % per fag

• Følgende fravær kan unntas (må dokumenteres, kan også trekkes 
fra vitnemålet til slutt)

‒ helse- og velferdsgrunner 

‒ arbeid som tillitsvalgt

‒ politisk arbeid

‒ hjelpearbeid

‒ lovpålagt oppmøte

‒ representasjon i arrangement på nasjonalt eller 
internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur (jf. § 3-47 femte 
ledd a til f)

‒ to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke

‒ noe kjøreopplæring (4 t sikkerhetskurs på bane og 9 t 
sikkerhetskurs på veg)

• Rektor kan innvilge 15 % for elever i en vanskelig livssituasjon

Antall 
uketimer 
(45 min)

IV settes
1. halvår

IV settes 
standpunkt

2 4 8

3 7 12

4 8 16

5 10 19 

6 12 23

http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-47

