
Velkommen til foreldremøte 19.8.21



Program:

• Registrering

• Presentasjon av skolen og våre 
mål

• Slik jobber vi hos oss

• Skolestart

• Mål, rettigheter og plikter

• Fraværsreglementet

• Vurdering

• VIS og Teams

• Skolemiljøet

• Samarbeid skole – foresatte

• Smittevern



Registrere fremmøte

shorturl.at/QTUW2
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Ledelsen

Rektor: Annika Nordlund

Ass. rektor, engelsk og samfunnsfagene: Ragne Solum

Avdelingsleder norsk og fremmedspråk: Ragnhild Meland

Avdelingsleder realfag: Nils Brundtland

Avdelingsleder elektrofag: Lars Olaussen

Avdelingsleder helsefag og mediefag: Aina Friling

Avdelingsleder tilrettelagt og Sunnaas: Inger-Lise Stubberud

Avdelingsleder elevtjenesten: Tine Merakerås

Administrasjonsleder: Jarle Eldegard









Våre mål

Skape aktive og kompetente medborgere

• Medvirkning, ansvar og litt mer frihet

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

• Vurdering

• Profesjonelt samarbeid rundt elevene

• Tilpasset opplæring
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Skolens mål



På Nesodden skaper 
vi aktive og 
kompetente 
medborgere

Medvirkning, ansvar og litt mer 
frihet

Vurdering

Tverrfaglighet

Profesjonelt samarbeid rund 
elevene

Tilpasset opplæring 



Samarbeid  Ambisjoner  Trivsel



Tverrfaglige prosjekter

• Uke 33-39: Vi er perfekt men verden er ikke 
det (folkehelse og livsmestring)

• Uke 43-48: Citizen Z (demokrati og 
medborgerskap)

• Uke 4-10: Tingenes tilstand (bærekraftig 
utvikling)

- Klasseteam







Gratis skolemat



Et innovasjons – og 
folkehelseprosjekt i skolen

«Prosjektet skal gjennom 
arbeid med fysisk aktivitet, 
kosthold og søvn gi 
erfaringer som fremmer 
helse, trivsel og læring, slik 
at de blir i stand til å ta 
ansvarlige valg for eget liv.»
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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

• Elevrollen etter 

pandemien
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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
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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 
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Fag i Vg1 SSP Blir stående på vitnemålet

Norsk

Matematikk x

Fremmedspråk

Kroppsøving

Engelsk X

Naturfag x

Geografi x



Dokumentasjon
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Fag i Vg1YF Blir stående på kompetansebeviset

Programfag x

Programfag x

Programfag x

Engelsk X

Matematikk x

Naturfag x



Samlet karaktersnitt



Fullført og bestått
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Elevundersøkelsen 
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Samarbeid skole - foresatte



Elevtjenesten

• Leder: Tine Merakerås

• Rådgivere: Brit Magelie og Ida Johnsen

• Karriereveileder: Elizabeth Diskin

• Miljøarbeider: Matias Østebø

• Helsesykepleier: Trude Midtgaard

• PPT
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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 12. oktober

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 9. november

Vg1 HO Praksisutplassering Uke 50

Vg 1 Alle Halvårsvurdering uten karakter gis skriftlig Innen 21.desember Sendes i posten til elever og 

foresatte

Vg 2 og

Vg 3

Alle Halvårsvurdering uten karakter gis muntlig Avsluttes innen 21. 

desember

Vg1 SSP Orienteringsmøte om fagvalg 24. november Elever og foresatte

Alle Alle Halvårsvurdering med karakter 19. januar

Vg2 HO Praksisutplassering Uke 2 og 3

Vg1 Alle Foreldremøte 15. februar

Alle Alle Elevsamtaler med kontaktlærer Uke 9 og 10

Vg1 HO Praksisutplassering Uke 10( ?)

Vg3 SSP og PB Informasjonsmøte for foresatte til Vg3-elever 6. april Informasjon om eksamen, 

vitnemål, russetid, mm.

Alle Alle Eksamensperiode 18. mai – 17. juni

Alle Alle Halvårsvurdering uten karakter gis muntlig Innen 17. juni

Alle Alle Eksamenskarakterer. 2. terminkarakter. 

Standpunktkarakter

Juni måned



Foreldremøter Vg1

• 12. oktober og 15. februar

• Generell informasjon i kantina

• 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



Operasjon Dagsverk

Temadag: 1. november

OD-dagen: 4. november

Årets prosjekt skal skape trygge møteplasser, 
hjelpe ungdom som sliter med skolen, og gi 
opplæring i politisk påvirkning i Sør Afrika. 
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Orienteringsmøte om fagvalg

… Vg1 SSP gis her i kantina 24. november

Elevene skal velge programfag 
for Vg2 for Vg2 og Vg3



Faggrupper

Studiespesialisering

Matematikk og fremmedspråk

Elektro- og datateknologi, medieproduksjon og 
helse- og oppvekstfag

Vg1 engelsk naturfag kroppsøving

Vg2 norsk samfunns-
kunnskap

kroppsøving
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Matematikk

Vg1

1P 1T

Vg2

2P S1
R1
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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
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Grønt nivå

1. Syke personer skal ikke 
være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom 
personer - unngå 
klemming og håndhilsing



Testing eller karantene?

Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge
• Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis 

noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom 
de testes jevnlig. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære 
kontakter til den smittede må fortsatt i karantene.

Nytt testregime
• Helsedirektoratet og FHI anbefaler implementering av et testregime som 

gir unntak fra karantene for denne gruppen og anser dette som særlig 
viktig for barn og unge for å minimere uforholdsmessig bruk av karantene.

• For barn over 12 år: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester 
på dag 3 og 5.

Dette anbefales også for skoleelever over 18 år.
Avventer bestemmelse fra kommunen
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Ordensreglement

• Felles for alle videregående skoler i Viken

• Tilgjengelig på vår hjemmeside

• … og på fylkeskommunens hjemmeside

• Klasseregler

• Elevmedvirkning
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Mobilbruk



Fraværsreglement
Forskrift i opplæringsloven §3-3 siste ledd

Hensikten er å motivere til jevn innsats og forhindre skulk

Frem til 1. oktober 2021 gjelder følgende:
• Du trenger ikke dokumentasjon (legeerklæring) for å få 

godkjent helsefravær, men må levere egenerklæring, som 
foresatte må bekrefte for de som er under 18 år.

• Du som er elev skriver egenmelding i VIS. Dersom du ikke 
er myndig, skriver dine foresatte en bekreftelse som du 
laster opp i VIS.



Timeplanen i VIS
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Informasjonskanaler

• Hjemmesiden:

Nesodden videregående skole 
(viken.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

https://viken.no/nesodden-vgs/


Gå til ... og velg VISMA in SCHOOL

Logg på med ID – porten.

Dette er det du 
kan se for
eleven:
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Leksehjelp
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Utdeling av læremidler

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

Foresatte og eleven må signere på at de er 
ansvarlig for læremidlene

Skolen gir støtte i PC-bruk og oppsett

Kurs i nødvendige funksjoner i VIS og Teams
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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



Våre nettsider



Følg oss på 
Facebook og 
Instagram!



Spørsmål?


