
Velkommen til foreldremøte Vg2



Agenda

• Velkommen v/ rektor Elisabeth Edding

• Skoleinformasjon v/ trinnleder Kristin Loen Larsen

• Forebyggende politi forteller om ungdomsmiljøet ved Hans Erik Berling

• Ungdommen og foreldrerollen ved helsesykepleier Bjørg Grutle Stavland

• Spørsmål og svar



Ledelse og elevtjenesten for Vg2

• Elisabeth Edding – rektor 

• Taran Leifson – ass. rektor, avdleder realfag, trinnleder Vg3

• Kristin Loen Larsen – avd.leder samf fag, trinnleder Vg2

• Stian Øfstaas Bomo – avdelingsleder Idrett

• Tine Jordbæk - rådgiver

• Miljøarbeider: Thomas Friis

• Bjørg Grutle Stavland 



Skole i en koronatid -
smittevern

• Rullerende frammøte og digital 
undervisning på rødt nivå

• Fellesareal og klasserom

• Hvis viser positivt og smitte: Nærkontakter
skal identifiseres

• I hovedsak helse som tar seg av 
smittesporing av nærkontakter

• Skolen bistår
• Identifiserer nærkontakter ut fra

klassekart
• Gir personopplysninger til helse



Læring i koronatid

• Smitteverntiltak over lang tid

• Mange elever glade for frammøte

• Litt kjedeligere undervisning 

• Digitalt kompetente elever og lærere

• Matematikk – øker frammøte i tillegg til 
digital undervisning



Ungdommens kritikerpris 2020

• 2STC jury som en av sju
skoleklasser i Norge

• Kåret vinner Odd Klippenvåg, 
En lykkelig gift mann

• Lyst på lesestoff i påsken?



Fritt Ords konkurranse
«22.juli»

• Fire finalister

• Kåring og publisering av 
vinnertekst i Østlandets blad



FULLFØRT OG BESTÅTT over tid

92,4



Avsluttende fag

• Fremmedspråk (tysk 1+2 et unntak)

• Programfag x 3

• Matematikk

• Idrettsfag
• Treningslære 1

• Aktivitetslære 2

• Treningsledelse 1

• Topp- eller breddeidrett2

• Karakterene i disse fagene blir stående på avsluttende vitnemål etter Vg3

• Ingen skal opp til eksamen våre 2021



Sluttvurdering uten 
eksamen i Vg2

• Fredag 11. juni 
standpunktkarakterer 

• Klagefrist er 10 dager etter 
offentliggjøring, 21.juni

• Tirsdag 22. juni siste skoledag

• Trukket i ett eksamensfag og det 
vil framkomme hvilket fag eleven 
skulle ha vært oppe i



Førstegangsvitnemål

• Resultat av tre år på videregående

• Skolen sjekker at eleven fyller kravene

• Kan ta opp fag underveis mens går på vgs

• Frist for oppmelding til privatisteksamen 15. september og 1. februar

• Egne søkekvoter på høyere utdanning i Norge, 50 %



Årsplan for karriereveiledning neste år

Når Hva

Uke 41-48 Veien videre etter vgs og interessetest. Gruppeveiledning, klassevis

Uke 45 Besøk av Forsvaret

Uke 48 Besøk av Folkehøgskoler

Uke 3 Utdanningsmesse på Norges Varemesse, Lillestrøm

- utstillere fra norske og internasjonale universitet, høgskoler, fagskoler 

og private skoler, samt folkehøgskoler, videregående skoler, 

opplæringskontor, ulike organisasjoner og bedrifter

Uke 4 Universitetsturnee

- Besøk fra 10 universiteter som formidler om sine studier og 

studentmiljø

Uke 6 – 12 Hvordan søke høyere utdanning. Gruppeveiledning, kassevis

Uke 10 Åpen skole hos universiteter

Uke 15 Frist søke høye utdanning 15. april

Hele året -> Individuelle samtaler



Tilstedeværelse og fravær

• Grunnlag for vurdering: Lav tilstedeværelse kan føre til at 
læreren ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å gi
karakter, jf. §3.3

• Hvis sykdom send melding til fag- og kontaktlærer på Teams

• Fraværsgrense 10 %. Ifølge Opplæringsloven skal eleven 
delta aktivt i undervisningen og være til stede.

• Melde om planlagt fravær, men det er ingen
permisjonsrettigheter. 



Fravær ifm kjøreopplæring

Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til 

førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen:

- Sikkerhetskurs på bane (4 timer)

- Sikkerhetskurs på vei (9 timer) 

De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, 

er ikke unntatt fra fraværsgrensen»

Kilde: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/)

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/


Samtykke

Skjema på skolens hjemmeside 

->  roaldamundsen.vgs.no 

->  søk opp samtykke 

-> fylles ut og returneres skolen

-> epost: roaldamundsenvgs@viken.no

NB! Eleven må  være fylt 18 år ved signering

mailto:roaldamundsenvgs@viken.no




Elev- og helsetjenesteapp

Elevene kan nå laste ned appen 
«Elevtjenesten» på Google Play 
eller App Store, og velge elev- og 
helsetjenesten



Kontaktinformasjon til kontaktlærere

2STA Liv Skjelstad
epost: livskj@viken.no

2STB Annette Johaug Mørk
epost: annettemo@viken.no

2STC Cecilie Ingeborg Ruud Hilmo
epost: ceciliehi@viken.no

2STD Ingunn Kanestrøm Lhote

epost: ingunnlh@vike.no

2IDA Bjarne Juul

epost: bjarnej@vike.no

mailto:livskj@viken.no
mailto:annettemo@viken.no
mailto:ceciliehi@viken.no
mailto:ingunnlh@vike.no
mailto:bjarnej@vike.no


Spørsmål?



«Hva vi vet – og hva vi ser»

Ungdomsmiljøet

Forebyggende politi

Hans Erik Berling



Kontaktinformasjon forebyggende politi

Solveig Aarvik Kjeserud

• Mob 940 10 432 

• Tlf 64 99 53 00

Hans Erik Berling

• Mob 474 53 645



• Hjemmeside: www.roaldamundsen.vgs.no

• Facebook: Roald Amundsen videregående skole

• Instagram: ra_vgs

Følg oss gjerne..


