
Velkommen til 
foreldremøte 
for Vg1



Registrere fremmøte



Program
• Kl. 18.00 - 19.00: Studiespesialisering

• Kl. 18.00: Rektor ønsker velkommen i kantina

• Kl 18.15-19.00: Klassemøter med kontaktlærere

• Kl 19.15 - 20.15: Yrkesfaglige studieretninger: Elektro og datateknologi, 
helsefag, informasjonsteknologi og medieproduksjon 

• Kl 19.15: Rektor ønsker velkommen i kantina

• Kl 19.30 - 20.15: Klassemøter med kontaktlærere

Faglærere kan kontaktes på e-post, og de avtaler gjerne digitale møter!



Smittevern og organisering av undervisning

Tre grunnpilarer for å begrense smitte:
1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

Elever som må bli hjemme (karantene, lette symptomer, streik) må 
melde fra til kontaktlærer og faglærer, og gjøre skolearbeid etter 
timeplanen



Tidsavgrenset endring i fraværsgrensen frem til 
31. oktober 2020

Elevene trenger ikke dokumentasjon (legeerklæring) for å få godkjent 
helsefravær, men må levere egenerklæring, som foresatte må bekrefte for 
elever under 18 år.

• Eleven melder fravær i VIS under «Mine søknader» - «Melding om 
fravær» - «Opprett egenmelding».

• Her kan det også legges inn vedlegg, som kan være legeerklæring eller en 
bekreftelse fra foresatt.
Legeerklæringer trengs nå ikke for noe slags sykdom eller mistanke om 
sykdom. Elever under 18 må ha bekreftelse fra foresatt.

• Foresatte bekrefter egenmeldingen ved mail, ved dokumentasjon under 
egenmeldingen i VIS eller melding i VIS (når det fungerer) til 
kontaktlærer. Kontaktlærer noterer fraværet som dokumentert.



Elevenes plikter

• Ved sykdom meldes fravær til kontaktlærer. Egenmelding lastes opp i 
VIS, og foresatte bekrefter for elever under 18 år

• Ved fravær på grunn av karantene eller lette symptomer meldes 
fravær til kontaktlærer og alle aktuelle faglærere. Elevene følger 
timeplanen, og jobber ut fra planene i kalenderen. Når 
undervisningen foregår digitalt følges denne. Kontakt med, og 
veiledning fra, lærer via teamsmøte eller meldinger utenom 
undervisningstiden



Når eleven deltar i undervisningen hjemmefra skal det 
ikke føres fravær, i tråd med retningslinjene:

3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena

• Opplæring i hjemmet eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom eller liknende er en del av den 
ordinære opplæringen, og regnes derfor ikke som fravær. Timer som skolen har planlagt på 
alternativ opplæringsarena er ikke fravær. Dersom eleven ikke tar del i opplæringen på den alternative 
opplæringsarenaen, skal dette registreres som fravær på vanlig måte.

• Når eleven er pålagt karantene, for eksempel når det oppstår fare for at eleven kan smitte andre med 
sykdom, må eleven få hjemmeundervisning. I tilfeller med pålegg om karantene må skolen sørge for at 
eleven får opplæringen digitalt, for eksempel gjennom overføring fra klasserommet via Microsoft teams. 
Dette er ikke fravær og skal heller ikke registreres slik.



Streiken



Elevmiljø

• Hyggelig og rolig skolestart

• Engasjerte og reflekterte 
elever

• Smittetiltak begrenser mange 
aktiviteter

• Utfordringer i 
ungdomsmiljøet på 
Nesodden



“Det var skremmende
faktatall og reine ord for 
pengene fra Mari Finstad 

og Helge Bjørnsen fra
KoRus ØST da de la fram

sentrale funn om ungdom
på Nesodden.”



Miljøskapende arbeid
• Miljøarbeidere

• Voksne tilstede i elevmiljøet

• Skape gode relasjoner

• Elevrådet, faddergruppa, 
idrettsstyret

• Elevaktiviteter

• Klassens time

• Elevcafé

• Leksehjelp

• Samtalesalonger i Vg1

• Prosjekt respekt



Elevrådet



Leksehjelp, tirsdager 15.05-18.30
i biblioteket



Forebyggende arbeid i elevmiljøet

• Miljøarbeider og andre 
voksne tilstede

• Rådgivere og helsesykepleier

• Bekymringssamtaler

• Reaksjoner ved uønsket 
atferd

• Informasjonsarbeid

• Dialog 

• Politiet til stede på skolen



Hva gjør skolen ved bekymring?

• Elevtjenesten kontaktes
• Eleven innkalles til samtale
• Foresatte kontaktes dersom eleven er under 18 år
• Kontaktlærer tilrettelegger i samarbeid med andre faglærere

• Melding til barnevern vurderes
• Vurdere om politiet skal kontaktes.

Mer synlig politi på skolen, jevnlige møter med politiet



Hva kan foresatte gjøre?
• Samarbeid med skolen

• Samarbeid med andre foreldre

• Grensesetting

• Kontakt med hjelpeapparatet

• Omsorg, tilstedeværelse, for egne og andres ungdommer

• Russetid



KLASSE KONTAKTLÆRER ROM 

1ELA John-Robert Heistad 1510

1ELB Svein Engebretsen 1511

1HSA Sylvi Sundberg 0125

1HSB Veronica Andreassen 0124

1IMA Knut Einar Skjær 1416

1STA Natasha Moore 1101

1STB Karoline Oliegreen og Tone Ø. Søndergaard K2/K3

1STC Ghita Hassoun 1102

1STD Randi Evensen og Tone Elise D. Orheim 1104a/b

1STE Amalie Bjørnevik Eldrid Mageli 0206


