
Velkommen
til Nesbru 
vgs

Brynhild Idland – rektor
brynhildi@viken.no

mailto:brynhildi@viken.no


Tilrettelagt opplæring
TBA – bygg

TO – små grupper
FOT  - lavterskel

50 elever

Yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer

Byggteknikk vg1 og vg2
123

Voksenopplæring 15

Studieforberedende 
utdanningsprogrammer

3MK
Medier og kommunikasjon

26

SSP
Studiespesialiserende 
utdanningsprogram

520

Internasjonal SSP vg1
28

Totalt Nesbru vgs: ca 900 elever
140 ansatte

YSK (fagbrev og spes 
studiekompetanse)

50

Påbygg etter 2 år m 
yrkesfag - PÅA

28

IB
60

Nesbru
videregående skole

2021-22



Viktige personer - i tillegg til lærere

Stilling Navn Epost 

Rådgiver for Bygg- og anleggsfag og 
YSK (yrkes- og studiekompetanse)

Eira Lohne eiral@viken.no

Rådgiver for studiespesialisering vg1 
(SSP)

Per Kristian Bøe pebo@viken.no

Assisterende rektor Tor Øyvind Andersen toran@viken.no

Avdelingsleder BA og YSK Rune Roland Kvaal runekv@viken.no

Trinnleder VG1 SSP Roger Kristoffersen rogerkr@viken.no

Helsesykepleier Franziska Sakrisvold Franziska.sakrisvold@asker.kommune.no

Miljøarbeider Ina Andem inaa@viken.no

Miljøarbeider Mattis Michaelsen mattism@viken.no

Bibliotekar Donna Dolva donnad@viken.no
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Rett til et trygt skolemiljø
Alle elever har rett til et 
trygt og godt skolemiljø.  
Det er elevens egen 
opplevelse av hvordan de 
har det på skolen som er 
avgjørende.
Elever som opplever 
skolemiljøet som utrygt, 
må umiddelbart ta 
kontakt med skolen.

Skolens ansvar

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Skolens ansatte har 
plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, 
vold og rasisme. Hvis en voksen på skolen vet om, eller tror, at en elev blir mobbet, 
plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

• undersøke det som har skjedd

• gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig

• si ifra til rektor

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt 
og godt på skolen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på 
skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp, og rektor skal da varsle skoleeier, 
som vil følge opp saken videre.

For mer informasjon, anbefales Utdanningsdirektorates nettside:

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

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


Skolens visjon:
Sammen skaper vi 

fremragende 
læring

Læringsglede   - Profesjonalitet   -
Mestring



Utviklingsarbeid 
på

Nesbru vgs

Fagfornyelsen
• Nye læreplaner fra høsten 

2020
• Ny overordnet del
• Elevenes kompetanse
• Dybdelæring



Utviklingsarbeid 
på 

Nesbru vgs

Elever i profesjonell 
læringsfellesskap
• Nesbrueleven tar medansvar 

for egen læring
• Nesbrueleven tar medansvar 

for felles læringsmiljø 
• Nesbrueleven jobber aktivt 

for et godt elevmiljø
• Nesbrueleven sier HEI til 

ansatte og medelever



Makkergrupper

- en mykere overgang fra ungdomsskole til 
videregående skole 

- at elevene skal bli kjent med flere i klassen  

- å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig  

- å øke elevers sosiale kompetanse 

- å skape gode arbeidsrelasjoner som øker 
læringstrykket 



Studieteknikk og 
læringsstrategier

Superlæring v Olav Schewe:  
• Elevtilgang: 

www.nesbru.supersiden.no
• Lærertilgang: med veiledning: 

www.lveil.nesbru.supersiden.no

http://www.nesbru.supersiden.no/
http://www.lveil.nesbru.supersiden.no/


Studieverksted 

Hver mandag og torsdag 
ettermiddag - 1430 til 1600

Elevene bestiller faglærer

Servering 



Nå er de Nesbru-elever

Torstad
Borgen
Landøya
Risenga
Hovedgården
Vollen
Solvang
Andre skoler



Overgang 
ungdomsskole -
vgs

Lekseplaner/periodeplaner

Mange elever å forholde seg til / etablere 
sosialt nettverk

Plutselig være yngst på skolen

Sosialt og mulig bruk av rusmidler i 
ungdomsmiljøet

Matematikk og fremmedspråk



Fraværsreglementet
Elevene har møteplikt til alle timer.  Alt fravær føres på 
vitnemålet/kompetansebeviset
Fraværet føres i VIS 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/

Viktig å vite om fravær:
• Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær
• Udokumentert fravær større enn 10% i et fag, gir ikke rett til vurdering i faget og faglærer 

kan ikke sette karakter
• Eleven kan kreve at inntil 10 dager dokumentert fravær per år ikke skal føres på 

vitnemålet
• Rektor skal utvise skjønn (strengt) på udokumentert fravær mellom 10 og 15% i et fag.
• Høyt fravær, uansett grunn, kan føre til at lærer mangler vurderingsgrunnlag og at eleven 

derfor ikke får standpunktkarakter
• Kronisk sykdom:  Skolen ønsker bekreftelse fra foreldre når eleven er borte.  Bruk gjerne 

mail.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/


Unntak fra 
fraværsreglene –
forlenges ut 
september

Gjelder fravær av helsegrunner

- Elever under 18 år må ha en bekreftelse fra en 
forelder

- Elever over 18 år leverer egenmelding

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en 
forelder eller egenmelding, skal fraværet:

• ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og 
kompetansebevis i grunnskolen og 
videregående skole

• unntas fraværsgrensen



Ungdom, rusmidler og  
foreldresamarbeid

Basert på forskning og tall fra den siste Ungdata-
undersøkelsen i din kommune/region

Videregående skole

Illustrasjoner av



Flertallsmisforståelsen
• Tror andre jevnaldrende er mer avanserte 

på områder som seksualitet, alkohol og 
andre rusmidler.

Viktig:

• Kjenne egne, naturlige grenser.

• Tørre å si nei. 

Videregående skole



Drukket så mye alkohol at du har kjent deg tydelig beruset siste 12 
mnd.
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Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?
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Sammenheng mellom foreldres grensesetting og barn som 
oppgir at de har vært tydelig beruset siste 12 mnd.

(vg 1)
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Barn som svarer at de ikke får lov til å drikke alkohol av sine foreldre, oppgir i mindre 
grad at de har drukket seg tydelig beruset



Tilbudt / brukt - hasj eller marihuana
siste 12 mnd.
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Grip de gode anledningene

Videregående skole



Foreldre gjør en 
forskjell

• stor mulighet til å påvirke verdier og 
prioriteringer

• snakk med andre foreldre

• snakk med 
kontaktlærer/skolen/helsesykepleier

• styrke ungdommene til å si nei og sette 
grenser
NB! Det er lurt å trene på «nei-svarene»

VI VIL ALLE DET BESTE FOR UNGDOMMENE 
VÅRE OG SAMMEN BLIR VI STERKERE



Helsesykepleier 
Franziska Sakrisvold 
tlf. 46934729
franziska.sakrisvold@asker.kommune.no

Skolehelsetjenesten
• Helsesykepleier Franziska 

Sakrisvold hver dag 
• Skolepsykolog Hilde Brabrand 

hver mandag 



Hva kommer 
ungdommene 
med? 

• Bekymringer
• Rus
• Psykisk helse 
• Seksuell helse
• Mobbing 
• Behov for trygg voksen
• Prevensjonsveiledning
• kjønnsidentitet 



Hva kan vi 
tilby? 

• Støttesamtaler 
• Henvise videre – samtaler med skolepsykolog går 

via Helsesykepleier
• Tverrfaglig samarbeid
• Forebyggende arbeid 
• Helseoppfølging 
• Vaksinering 



Ikke gi slipp på ungdommen nå! 
• Videregående kan være vanskelig for mange, verden åpner seg mer på mange måter
• Intro til rus
• Press, stress og høye forventninger 
• De trenger fortsatt en trygg havn - vær en trygg voksen, ikke bestevenn
• Grenser hjemme – regulere søvn, matinntak, mosjon, samtaler
• Lytte, se og være der  

Lykke til med de flotte ungdommene deres, ta gjerne kontakt hvis det er noe! 



I klasserommet

Et trygt oppvekstmiljø – hvordan samarbeider vi best?
• Foreldremøter?
• Klassemøter?
• Temakveld(er) på skolen?
• Foreldre FB-gruppe?



Grønt nivå -
nesten normal 
hverdag

Det vil fremdeles være noen 
smitteverntiltak:

Ingen syke skal møte på skolen, 
selv med milde symptomer.

Det er viktig å holde avstand 
der det er mulig.

Normalt renhold og god 
håndhygiene



Testing og 
vaksinering

Ny dato for vaksinering 
av ungdom mellom 16 
og 18 år: fredag 3.9.

Massetesting av alle 
vg1- og vg2 elever 2 
ganger per uke



Kontaktinformasjon
til foresatte

Kontaktinformasjon er viktig for 
utsending av fellesinformasjon og for 
skolens beredskap. 

Overføres fra folkeregisteret til VIS

Elever som fyller 18 må samtykke til at 
foresattes kontaktinfo blir værende i VIS



Vi fortsetter i klasserom
Klasse  /  ROM kontaktlærer

1BAA 244 Lars Einar Falao  larsfa@viken.no

1BAB            245 Eivind Aasvang  eivindaa@viken.no

1BAC            246 Iver Halvorsen  iverh@viken.no

1BAD            219 Tore Refsum  torere@viken.no

1BAE            220 Synne Haugerud synneh@viken.no

1YSK            213 Vidar Haugen  vidarhaug@viken.no

1STA             205 Henning Evju  henninge@viken.no Mille Gimse  millegi@viken.no

1STB            207 Elfrid Therkelsen  elfridt@viken.no Kristin Narum  kristinna@viken.no

1STC            213 Adrian Nøttestad  adriann@viken.no Daniel Engelsen  danieleng@viken.no

1STD            209 Mirjana Jovanoska mirjanaj@viken.no

1STE            343 Fabrice Prieur  fabricep@viken.no Silje Panzer  siljep@viken.no

1STF            344 Hanne Sogge  hannesog@viken.no Christina Pedersen  christinap@viken.no

1STH            205 Ida Mork  idamor@viken.no Morten Gjennestad mortengj@viken.no

1STI             209 Kristin Eidshagen  christinei@viken.no Hallvard Yndestad hallvardy@viken.no
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Foreldresamarbeid vg1  

• August 20 Velkommen til nytt skoleår på Nesbru – informasjon 
på mail.  Oppstartsamtaler med elev, foresatt og 
kontaktlærer.

• Tirsdag 30.11. Gjelder studieforberedende:
Informasjon fra skolens ledelse på mail.
I nov/des vil det bli gitt informasjon om hvordan elevene skal 
velge fag for neste skoleår.  

• Januar 2021 Foreldre- og elevsamtaler om halvårsvurdering
• Nyhetsbrev fra kontaktlærer, ca 5 per skoleår


