
Velkommen til 
Nesodden videregående skole



Program:

• Registrering

• Presentasjon av skolen

• Skolestart

• Mål, rettigheter og plikter

• Fraværsreglementet

• Vurdering

• Skolemiljøet

• Samarbeid skole – foresatte

• Smittevern







😄
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Klasse 1STB, en helt grei 
klasse! ☺



FORMÅL – fra Opplæringsloven

”Den vidaregåande opplæringa skal ta sikte på å utvikle 
dugleik, forståing og ansvar i forhold til fag, yrke og 
samfunn, og hjelpe elevane, lærlingane og 
lærekandidatane i deira personlege utvikling. Den 
vidaregåande opplæringa skal vere med på å utvide 
kjennskapen til og forståinga av dei kristne og 
humanistiske grunnverdiane, den nasjonale kulturarven 
vår, dei demokratiske ideane og den vitskaplege
tenkjemåten og arbeidsmåten.”

> R



Våre mål

Skape aktive og kompetente medborgere

• Medvirkning, ansvar og litt mer frihet

• Tverrfaglighet: Folkehelse og livsmestring, 
bærekraft, demokrati og medborgerskap

• Å lære å lære

• Profesjonelt samarbeid rundt elevene

• Tilpasset opplæring

> A



Skolemiljøet





Huldas tips
1. Bli med på alt du kan (faddergruppa, OD, 
revyen, elevråd)! Det gir deg mange verdifulle 
erfaringer i fremtiden, og det er utrolig sosialt! 
Det hjalp meg utrolig mye med å “finne meg 
selv” også, noe som kan være vanskelig i 
ungdomstiden!

2. Alltid si ifra om du synes noe er urettferdig, 
eller om du har det vanskelig! Jeg hadde 
lærere på skolen som jeg stolte 100% på, og 
hvis man prøver å bli kjent med dem kommer 
alle dere til å klare det også! Å si ifra hjelper 
deg masse hvis ting føles tungt, og du får alltid 
hjelp <3

3. Følg med i alle timene, selv om noen ganger 
er tungt og kjedelig. I alle fagene dine vil du 
trenge det du har lært til senere timer, prøver 
eller eksamener! Prøv å jobbe i grupper med 
folk du kanskje ikke ville jobbet med ellers, det 
kan ofte hjelpe <3

4. KOS DERE, tiden går fort!



Råd fra Sindre
Hvis jeg skulle gitt ett råd til de nye 
elevene på NVGS, ville det vært å ikke 
stresse. Ikke stress for mye med at 
fagene er så vanskelige, fordi alle lærerne 
er så utrolig flinke og engasjerte og du får 
hjelp når du trenger det. Ikke stress med 
å ikke passe inn, fordi elevmiljøet er 
utrolig inkluderende og det er så mange 
muligheter i alle aktivitetene som 
arrangeres at du kommer til å finne noen 
du trives med. Ikke stress, fordi 
Nesodden vgs er en skole der folk ser 
deg, både lærere, elever og ledelsen og 
der du kan føle deg trygg. Så nyt tida her, 
ikke stress og masse lykke til i noe som 
helt sikkert blir tre fantastiske år på 
Nesodden vgs!



Skolestart 

• Trygg start for alle, inkludering

• Klasseinndeling

• Forventninger 

• Klassemiljø

• Timeplan



Timeplanen i VIS
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VIP-makkerskap 

skal bidra til:

• en mykere overgang fra ungdomsskole til 
videregående skole

• at elevene skal bli kjent med flere i klassen

• et tettere og tryggere klassemiljø tidlig

• å øke elevers sosiale kompetanse

• å skape gode arbeidsrelasjoner som øker 
læringstrykket

> A



Resultater 

• Elevundersøkelsen

• Karakterresultater



Samlet karaktersnitt



Fullført og bestått





Tre grunnpilarer for å begrense 
smitte:

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer



Gult nivå

• Undervisningen gjennomføres som normalt, med elever og ansatte 
tilstede på skolen etter timeplanen. Smitteverntiltak ivaretas i tråd med 
veilederen

• Elever og ansatte unngår håndhilsing og klemming
• Elever har faste plasser i klasserommet
• Forsterket renhold, vask av pulter
• Større samlinger unngås
• Kantinen er åpen med salg av mat porsjonsvis
• Biblioteket er åpent
• Kroppsøvingsundervisning gjennomføres, utendørsaktiviteter anbefales
• Avstand opprettholdes i garderober, kantine, bibliotek og på fellesområder
• Pauser på ulike tidspunkt der det er hensiktsmessig



Gult nivå

• Elever og ansatte oppfordres til å holde en 
meters avstand utenfor klasserommet

• Unngå offentlig transport der det 
er hensiktsmessig

• Unngå skoleturer, både til utlandet og i Norge

• Gjennomføre digitale møter i stedet for 
fysiske møter der det er mulig

> R



Ordensreglement

• Felles for alle videregående skoler i Viken

• Tilgjengelig på vår hjemmeside

• … og på fylkeskommunens hjemmeside

• Klasseregler

• Elevmedvirkning

> R



Mobilbruk

> A



Fraværsreglement
Forskrift i opplæringsloven §3-3 siste ledd

• Hensikten er å motivere til jevn innsats og 
forhindre skulk

• Venter på presisering fra 
Utdanningsdirektoratet for dette skoleåret



Fravær/forsentkomminger

• Over 15 min for sent til undervisning: fravær

• Fraværsanmerkning ved forsentkomming



Viktig å huske på

• Følg med på fraværet. Fravær i to- og 
tretimers fag overstiger raskt 10%

• Alt fravær skal meldes til kontaktlærer

• Vær rask med å dokumentere fravær i VIS

• Ta kontakt med kontaktlærer, rådgiver eller 
helsesykepleier om det er noe skolen trenger å 
vite for å kunne hjelpe, veilede og tilrettelegge

• Vårt mål er at elevene skal lære og trives☺

> R



Informasjonskanaler

• Hjemmesiden:

www.nesodden.vgs.no

• TEAMS: kommunikasjon og 
læringsplattform

• Visma in School (VIS)

• I VIS kan elevene søke om fritak i 
fag, tilrettelegging, klage på 
eksamen, legge inn planlagt 
fravær og kommunisere med 
lærere og ledelsen

• Foresatte har tilgang til VIS

http://www.nesodden.vgs.no


Gå til Nesodden.vgs.no og velg VISMA in SCHOOL

Logg på med ID – porten.

Dette er det du 
kan se for
eleven:



Underveisvurdering



Halvårsvurdering med og uten karakter



Halvårsvurdering med karakter

Offentliggjøres 19. januar

Det gis karakter (1 – 6) i alle elevens fag samt i 
orden og i atferd 

> R



Leksehjelp





Skoleskyss

• Elevene har rett til gratis skoleskyss hvis de bor mer enn 6 km fra 
skolen. Funksjonshemmede elever har rett til skyss uavhengig av 
avstand.

• Avstanden regnes etter den korteste gangavstanden mellom 
hjem og skole. Du må ha folkeregistrert adresse i Akershus for å 
ha rett til skoleskyss.

Slik får du gratis skoleskyss

• Reisekort deles ut på skolen
• Ta kontakt med skolen ved behov for tilrettelegging



Utdeling av læremidler 

Læremidler lånes ut av skolen, med 
unntak av pc som eleven selv må 
skaffe

IKT-avdelingen gir støtte i bruk og 
oppsett

«Lynkurs» i nødvendige funksjoner
> R



Samarbeid skole - foresatte



TRINN UTD.PROG. AKTIVITET TIDSPUNKT MERKNAD

Alle Alle Utdeling av læremidler De to første skoleuker Skolen holder læremidler 

unntatt pc, som eleven holder 

selv

Vg1 Alle Foreldremøte 19. august

Vg1 Alle Foreldremøte 23. september

Alle Alle Internasjonal Uke. Operasjon Dagsverk Uke 44

Vg2 HO Praksisutplassering Uke 42 og 43

Alle Alle Elevsamtaler med kontaktlærer Uke 42 og 43 Foresatte inviteres med til 

umyndige elever

Vg2 Alle Foreldremøte Vg2 28. oktober

Vg1 HO Praksisutplassering Uke 50

Vg 1 Alle Halvårsvurdering uten karakter gis skriftlig Innen 11.desember Sendes i posten til elever og 

foresatte

Vg 2 og

Vg 3

Alle Halvårsvurdering uten karakter gis muntlig Avsluttes innen 18. 

desember

Vg1 SSP Orienteringsmøte om fagvalg 17. november Elever og foresatte

Alle Alle Halvårsvurdering med karakter 19. januar

Vg1 Alle VIP-prosjekt januar Informasjon og veiledning om 

psykisk helse blant ungdom

Vg2 HO Praksisutplassering Uke 2 og 3

Vg2 Alle Fagdag kroppsøving 7. februar Vanligvis skidag

Vg1 Alle Foreldremøte 17. februar

Vg1 HO Praksisutplassering Uke 10( ?)

Vg3 SSP og MK Informasjonsmøte for foresatte til Vg3-elever 24. mars Informasjon om eksamen, 

vitnemål, russetid, mm.

Alle Alle Eksamensperiode 18. mai – 20. juni

Alle Alle Halvårsvurdering uten karakter gis muntlig Innen 20. juni

Alle Alle Eksamenskarakterer. 2. terminkarakter. 

Standpunktkarakter

Juni måned



Foreldremøter Vg1

• 23. september og 17. februar

• Generell informasjon i kantinen

• Møte med kontaktlærere

• Møte med faglærere



Elevsamtale i 1. termin

• Kontaktlærer innkaller til samtale om elevens 
faglige og sosiale utvikling

• Foresatte inviteres

til å delta



Elevtjenesten

• Rådgivere: Brit Magelie og Ida Johnsen

• Karriereveileder: Elizabeth Diskin

• Miljøarbeidere: Matias Østebø og Wasi Naqvi

• Helsesykepleier: Trude Midtgaard

• PPT

> A



Operasjon Dagsverk

Temadag: 28. oktober

OD-dagen: 31. oktober

Årets prosjekt støtter livsmestring og utdanning for 
ungdom på flukt fra krigen i Sør-Sudan 



Orienteringsmøte om fagvalg

… Vg1 SSP gis her i kantina 17. november

Elevene skal velge programfag 
for Vg2 for Vg2 og Vg3



Faggrupper

Studiespesialisering 

Matematikk og fremmedspråk

Elektrofag, medieproduksjon og helse- og 
oppvekstfag

norsk, engelsk, matematikk, kroppsøving og 
naturfag



Matematikk (studiespesialisering)

• 1T eller 1P

• Vg2

– Alle velger matematikk

– 2P, R1, S1

– Endring: 

• 1P 2P

• 1T R1 og S1



Praksisutplassering

• Yrkesfagelevene på helse- og oppvekstfag og 
elektrofag har utplassering etter læreplanen 
for å få yrkespraksis

• Medieproduksjon har praktiske prosjekter på 
skolen eller i samarbeid med bransjen

• På Vg2 elektro er elevene ute i bedrift én dag i 
uka

> R



Gjennomføring

• Eksamenskarakterer

• 2. terminkarakter

• Standpunktkarakterer

• Krav for opptak til Vg2: Ikke 1 eller IV 
(høyt fravær)

> A



Nye nettsider



Følg oss på Facebook og Instagram!

@nesoddenvgs




