
Velkommen til 
foreldremøte for Vg2



Registrere fremmøte



Program
Kl. 18.00 - 19.00: Yrkesfaglige studieretninger: Elenergi, helsefagarbeider og barne -
og ungdomsarbeider, medieproduksjon

Kl. 18.00: Rektor ønsker velkommen i kantina

Kl 18.15-19.00: Klassemøter med kontaktlærere

Kl 19.15 - 20.15: Studiespesialisering

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!



Å være skoleelev under pandemi

• Unntakstilstand på mange måter

• Å opprettholde så normale skoledager som mulig er viktig

• Alle skal følge normal timeplan også når de må være hjemme

• Elevene har gode relasjoner til ansatte på skolen, og vi har tilpasset 
oss

• En del aktivitet og reising avlyses, men nye muligheter oppstår. 
Mange veldig spennende digitale tilbud



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

Vi opplever at elevene ikke er flinke nok til å holde avstand, og mange 
bruker ikke munnbind på bussen. Vi ber foresatte snakke med egne 
ungdommer om dette.



Tidsavgrenset endring i fraværsgrensen

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.



Foreldretilgang i VIS

• Alle foresatte må registrere kontaktinformasjon i VIS

• Skolen trenger informasjonen for å komme i kontakt med foresatte, blant 
annet i forbindelse med beredskap

• Elever over 18 må gi samtykke for at foresatte skal kunne få tilgang

• Foresatte får tilgang til personalia, historikk, klasser og grupper, 
kontaktopplysninger, timeplan og læreplan



Hvordan logge inn

• Foresatte logger inn med ID-porten

• Gå til venstremenyen og elevens kontaktopplysninger. Der kan 
foresatte registrere e-postadresse og mobilnummer

• Ta kontakt med skolen om det oppstår problemer



Samarbeid

• Elevrollen

• Medansvar og medbestemmelse

• Kontakt med kommune og næringsliv

• Samarbeid i og mellom fag

• Kontakt mellom skole og hjem blir 
mindre, og opphører når eleven fyller 
18. Eleven kan imidlertid selv gi 
skriftlig samtykke til at kontakten 
fortsetter. Ofte er dette en god 
løsning for alle.



Elevrådet



Ambisjoner
• Snart voksne og klare for studier 

eller arbeidsliv

• Viktig skoleår

• Engasjerte, reflekterte og 
målbevisste elever

• Alle elever deltar aktivt i egen 
læring

• Alle elever deltar aktivt og 
ansvarsfullt i skolemiljøet

• Vurdering som fremmer læring og 
motivasjon



Leksehjelp, 
tirsdager 
15.05-18.30
i kantina



Trivsel
Vi er stolte av at elevene på 
skolen trives veldig godt!

• Skape gode relasjoner
• Elevrådet, faddergruppa, 

idrettsstyret
• Elevaktiviteter
• Klassens time
• Elevcafé
• Leksehjelp
• Prosjekt respekt



Forebyggende arbeid i elevmiljøet

• Miljøarbeider og andre 
voksne tilstede

• Rådgivere og helsesykepleier

• Bekymringssamtaler

• Reaksjoner ved uønsket 
atferd

• Informasjonsarbeid

• Dialog 

• Politiet til stede på skolen



Russetid

• Kreftaksjon
• Revy
• Skole som normalt
• Reglementet

gjelder, og brudd på
reglementet får
konsekvenser. 
Veldig dumt å få
nedsatt orden eller
oppførselskarakter.



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.

Synlig politi på skolen, jevnlige møter med politiet



KLASSE KONTAKTLÆRER ROM 

2ELA Rodney Årnes 1408

2ELB Nicolay Kvebekk 1411

2HEA Regina Høstlund 0313

2BUA Signe Alm 0406

2MPA Aina Friling 1520

2STA Hanne Opsahl Auditoriet

2STB Randi Lund og Ulf Meeg 0206

2STC Stig Mangschau 1316

2STD Maria Halle K1/K2

2STE Sigrun Moe 1104a/b


