
Viken viser vei. viken.no

Velkommen til foreldremøte for 
Vg2 ST og ID på Rælingen vgs

Onsdag 21.09.22 kl. 18.30 



Agenda for møtet: 

• Skolens satsingsområder
• VIS – foresattes tilgang 
• 18 år – samtykke til kommunikasjon hjem-skole
• Elevoppfølging 
• Forsterket opplæring for elever som ble skadelidende vår 2022
• Skolemiljøet, elevrådet og aktiviteter 
• Info om fravær



Info om skolen

• Ca. 600 elever, 100 ansatte
• 2+2+2 klasser på idrettsfag
• 3+3+3 klasser på studiespesialisering
• Yrkesfag: 2 + 2 klasser Salg, service og reiseliv, 1 klasse Service, 

sikkerhet og administrasjon
• 2 klasser 3. påbygg og 1 klasse 4. påbygg
• Tilrettelagt avdeling med undervisning for elever med spesielle behov
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Ledelse - Kontaktinfo på hjemmesiden
Rælingen videregående skole (viken.no)

•Avdelingsleder for Idrettsfag og assisterende rektor: Dag Vidar 
Jonassen

•Avdelingsleder for studiespesialisering / realfag: Erik Flem 
Åkre

•Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring: Ellen Marie 
Frosterød

•Studieleder/avdelingsleder for språk: Åsmund Martinsen
• Avdelingsleder for yrkesfag SSR og SSA: Peggy Lindesteg
• Administrativ leder: Solvår Lenes
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https://viken.no/raelingen-vgs/


Elevtjenesten – kontaktinfo på hjemmesiden 

•Sosialpedagogisk rådgiver: Grethe Blankenborg  og Dagfinn Aas 
Rustad

•Karriereveileder: Karine Torvanger 
•Helsesykepleier: Monika Strand
•Miljøarbeidere: Ann Therese Finsand og Kristian Pedersen
•PPT: Hanne Bogen 
•OT: Sølvi Lysfjord
•Bibliotekarer: Hege Lyng / Elin Røvang
•Minioritetsrådgiver: Nasra A Reinsberg



Elevoppfølging 

• IKO-modell
‒ Identifisering av elevene (karakterer og fravær fra ungdomsskolen og evt

dokumentasjon fra andre instanser)
‒ Kartlegging i alle fag
‒ Oppfølging; for de fleste innebærer dette oppfølging i fagene fra faglærere og 

dialog med kontaktlærer

• Sosialpedagogiske rådgivere eller karriereveileder kan bli involvert i alle 
tre faser



Visma In School (VIS)

• Elevens administrasjon av seg selv
‒ Se timeplanen
‒ Dokumentere fravær
‒ Søknad om fritak, fratrekk fravær, godkjenning av tidligere beståtte fag
‒ Karakterer
‒ Fraværsoversikt
‒ Orden og adferd
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Visma In School (VIS)

• Foresatte kan se noe
‒ Elevens personalia og egen kontaktinformasjon
‒ Timeplan
‒ Klasse og grupper (med faglærere)
‒ Historikk (samlet fravær)
‒ Læreplaner

• Foresatte logger inn med ID-porten
• Kan ikke se: (personvern)

- Orden og atferd
- Fravær
- Elevsøknader
- Vurderinger
- Eksamen og elevsamtaler.
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Visma InSchool – Instructionsvideo til foresatte: Visma InSchool -
Introduksjonsvideo til foresatte – Visma InSchool (zendesk.com)
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https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360049745131-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-foresatte


Vikenskolens mål:

• Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående 
opplæring i skole og bedrift

• Vikenskolen har en forbedret kvalitetssikring slik at alle lærer mer 
• Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og 

krenkelser 
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Våre mål og satsingsområder

21.09.2022

Visjon: Læring og utvikling for i dag og for morgendagen!

• Vurdering for læring: Hva skal til for å lære mer?
• Skolemiljø: sosial læring og utvikling
• Skriving: skrive for å lære og skrive for å vise hva man kan
• Praksisnær og relevant undervisning på yrkesfag



Hva kan elevene forvente av skolen?
• at lærere, fagarbeidere, ledelsen og andre ansatte er 

opptatt av de unges læring, faglig og sosialt

• at vi skal legge til rette slik at de lærer mest mulig

• at vi skal variere og tilpasse undervisningen

• at vi skal gi tilbakemeldinger som fremmer læring

• at de skal møte like faglige og sosiale krav uansett 
hvilken klasse de går i
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Hva forventer vi av elevene?
• at de viser hverandre respekt 

• at de gjør sitt beste for skape et godt læringsmiljø i 
klassen

• at de deltar aktivt i undervisningen

• at de følger de reglene vi har –
orden i klasserom og ellers på skolen

• at de sier i fra hvis det er noe
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Mål for skolemiljøet: 

-Alle elever ved Rælingen videregående skole skal ha et trygt, 
godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring med nulltoleranse
for mobbing og krenkende adferd. (Opplæringsl. § 9A-2)

-Skolen har nulltoleranse mot krenkende atferd som mobbing, vold,
diskriminering og trakassering. (§ 9A-3).



Kap.9A: Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø: Alle 
elever har rett til et trygt og godt skolemiljø - Rælingen videregående skole (viken.no)

Rælingen 29.08.2022

https://viken.no/raelingen-vgs/om-skolen/alle-elever-har-rett-til-et-trygt-og-godt-skolemiljo/


viken.no

Inkluderende
avgangsmarkering

Møte for foresatte på vg2

Høsten 2022



Det er mange forventninger til russefeiringen 

Side 17

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ombudet-for-barn-og-unge-i-viken/russetiden/


Norsk feiring

• En feiring der flere opplever utenforskap, mobbing og krenkelser 

• Avgangsmarkeringen planlegges tidlig, og for de som ønsker å være russ, kan 
det være ressurskrevende 

• Flere opplever utenforskap og mobbing fra ungdomsskolen av og ut 
videregående skole. Årsaken kan være begrensede midler, manglende 
gruppetilhørighet, ulik kultur og religiøs tilhørighet som ikke passer overens 
med formen feiringen har, ungdom med kjønns- og seksualitetsmangfold eller 
funksjonsnedsettelser mfl.

• Skolen kan nedprioriteres, og man planlegger å ta opp fag etter endt skolegang

• Økt rusbruk og flere krenkelser

• Spredning av bilder/film på digitale medier

• «Du er ikke russ uten buss». Bussene kan sette tonen for feiringen

• Sterke markedskrefter som styrer feiringen

• De som er med på buss/van/konseptgruppe og egentlig er «inne», kan bli 
påvirket til å gjøre ting de ellers aldri ville gjort. Det kan føre til emosjonelle 
vansker

Dette kan gi følger i etterkant av feiringen

Flere ungdommer har en fin feiring, men for mange 
har det ikke. 



19

Vg1 elever må forstå at 
det er tiden mellom vg1 

og vg3 som er viktig; 
ikke bare feiringen

Russ 2022

Hadde jeg visst det jeg 
vet i dag, hadde jeg 
aldri valgt å feire på 

denne måten.
Russepresident 2022



Godt og inkluderende skolemiljø

• Videregående skole; en ny start, nytt miljø og nye 
vennskap

• Flere ungdommer kan binde seg til en gruppe de vil 
være på russebuss/van eller vandregruppe med, 
allerede på ungdomsskolen og i starten av vg1

• Bidrar det til et godt og inkluderende miljø og en god 
start?

• Vi ønsker at våre ungdommer har en god tid på vgs
der fokus er på tiden mellom vg1- vg3, og ikke 
planlegging av en ressurskrevende feiring

• Vi ønsker at en fin feiring for hele avgangskullet

Side 20

Våre ungdommer skal ha en trygg og god tid på 
videregående skole!



Samarbeid med forebyggende politi

• Om utfordringer i ungdomsmiljøet
• Forbyggende politi jevnlig på besøk for å snakke med ungdommene 

våre
• For å skape trygghet og forutsigbarhet 



Noen råd til dere foreldre:
• VÆR ET GODT FORBILDE - herunder nettbruk og sosiale medier

• TA DEL I OG UTFORSK BARNAS DIGITALE VERDEN – vis interesse, få kunnskap og gi 
gode råd

• VÆR KRITISK, TETT PÅ OG IKKE SLIPP TAKET - vit hvor de er, hvem de er sammen 
med, følg med på rommet

• SNAKK SAMMEN - forsøk å sette dere inn i barnas hverdag - ha en åpen og god 
dialog. 

• BRUK TID SAMMEN – spis middag sammen (legg bort mobiltelefonene)

• SETT TYDELIGE OG BEGRIPELIGE GRENSER som dere følger opp – det skaper 
trygghet

• FINN EN BALANSE MELLOM FRIHET OG KONTROLL – som både barn og voksne 
kan leve med

• SNAKK MED ANDRE FORELDRE OG DANN FORELDRENETTVERK! 



Fraværsgrensen er tilbake -
Bakgrunn og formål:  

• Sammenhengen fravær – fullført/bestått

• Økt tilstedeværelse i undervisningen og dermed økt læring 

• Redusere skulk
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Fraværsgrense i fag

• Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert 
fravær i et fag vil som hovedregel ikke få karakter i 
faget. Eleven må legge frem relevant dokumentasjon 
for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen

• Rektor vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle 
tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert 
fravær og likevel få karakter.
Dette er en snever unntaksbestemmelse for elever i 
en vanskelig livssituasjon
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10% = ikke nødvendig med 0%

• De fleste elever, med 4-5 sykedager i løpet av et skoleår, trenger ikke 
dokumentere enkeltdager med sykdom

• Men; foresatte skal melde fra ved fravær
‒ Registreres da som «meldt fravær» og fraværet tas da ikke med i 

atferdskarakter-vurderingen



Alt fravær fra opplæringen skal i utgangspunktet telle med, uansett grunn.

• Følgende fravær unntas når det er dokumentert:
‒ Rådgivning på skolen
‒ Møte med PPT
‒ Organisert studiearbeid avtalt i forkant
‒ Elevrådsarbeid
‒ Avtale med rektor eller andre ansatte
‒ Helse- og velferdsgrunner (lege, tannlege, fysioterapi, psykolog, BUP)
‒ Arbeid som tillitsvalgt
‒ Politisk arbeid
‒ Hjelpearbeid
‒ Lovpålagt oppmøte (sesjon)
‒ Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
‒ Inntil to dager religiøse høytider

• Rektor kan avgjøre at det ikke skal føres fravær når fraværet skyldes forhold som ligger utenfor elevens kontroll, 
f.eks. stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken

• Ved oppmøte mer enn 15 minutter etter at opplæringen har startet, føres fravær for denne enkelttimen 
(Fylkeskommunens ordensreglement § 5 pkt. 2).
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Dokumentasjon:

• Eleven laster selv opp dokumentasjon i VIS
• Ved kronisk sykdom, leveres legeerklæring en gang 
• Hver gang eleven er borte på grunn av denne sykdommen, må dette 

meldes til kontaktlærer
• Hvis dokumentasjonen ikke godkjennes, tar skolen kontakt med elev 

og foresatte
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Meldt fravær og dokumentert fravær
• Foresatte skal melde alt fravær til kontaktlæreren 
• Fram til 9,9 % fravær i et fag, holder det med melding fra 

foresatt
• Fra 10 % må fraværet dokumenteres fra enten lege, tannlege, 

annet helsepersonell eller offentlig innkallinger
• Skolen skal følge opp og følge med på elevenes fravær  -

samarbeide med hjemmet 
• Skolen skal sørge for nødvendig rådgivning og handle tidlig –

varsle både elev og foresatt en god stund før eleven overskrider 
fraværsgrensen 
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Grunnlag for fraværsføring og varsling:

• Elevene kan overvåke sitt eget fravær i VIS

• Varsel i god tid før 10 %

• Eleven skal få et varsel om han eller hun står i 
fare for ikke å få karakter på grunn av fravær 
eller om det mangler vurderingsgrunnlag i faget

• Varselet sendes vi Digipost
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Konsekvenser av for høyt fravær:

21.09.2022

Ko

• Skolens oppfølgingsansvar er sentralt, også når en elev 
har overskredet fraværsgrensen

• Vi informerer, veileder og er tydelige når det gjelder 
konsekvenser

• Alle elever har rett til vurdering, uavhengig av om de har 
mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter. 
Det vil si at de har rett til å delta i opplæringen, og rett til 
å få underveisvurdering i fag



Fratrekk i dagsfravær ved skoleårets slutt

Inntil 10 dager kan trekkes fra etter søknad:
Helse- og velferdsgrunner, særlige regler gjelder ved sykdom
Arbeid som tillitsvalgt
Politisk arbeid
Hjelpearbeid
Lovpålagt oppmøte
Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
Inntil 2 dager religiøse høytider

• «Permisjoner» innvilges ikke, men vi forventer å få beskjed om 
eleven blir borte fra skolen

• Fravær som ikke er meldt eller ikke dokumentert, kan føre til 
nedsatt atferdskarakter
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Videregående skole om 1 / IV:

Elevene må ha fullført og bestått for å flyttes opp til neste nivå

• Alle fag må være bestått med karakteren 2 eller bedre
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Samarbeid hjem-skole er fortsatt viktig
• I løpet av Vg2 blir mange elever myndige

•Vi trenger samtykke for å kunne fortsette det gode samarbeidet

•Skjema fås av kontaktlærer

•Elevene trenger støtte og veiledning fra dere fortsatt





Vi heier på elevene helt til de når målstreken!
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Viken viser vei. viken.no

Læring og utvikling, for i dag og for 
morgendagen! 

En fremtidsrettet skole som gir alle elever mulighet til å lykkes! 
Ta gjerne kontakt med oss!
ralingenvgs@viken.no Tlf: 63835300 

mailto:ralingenvgs@viken.no


Klassevise møter i klasserommene:
Klasse Rom Kontaktlærer
2STA 3106 Thea Dæhlen
2STB 2035 Ole H. Woldseth

2STC 2066 Ada Izel Bodding

2IDA 2013 Roy-Kenneth 
Thorkildsen

2IDB Gymsal Rune Aslesen (Dag 
V vikar)
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