
Velkommen til 
foreldremøte 17.8.2021



Ledelsen og 
elevtjenesten

• Rektor Elisabeth Edding

• Ass rektor - realfag Taran Leifsson

• Avdelingsleder samfunnsfag, Vg1 Kristin Loen Larsen

• Avdelingsleder idrett Stian Bomo

• Avdelingsleder og norsk og fr.sp, Vg2 Camilla Hartsang

• Studieleder eksamen og utveksling Ingunn Lhote

• Administrativ leder Ann Chr. Stubsveen

• Rådgiver Tine Jordbræk

• Miljøarbeider Thomas Friis



Fullført og bestått 93,5 %



FULLFØRT OG BESTÅTT over tid

90,4

93,5

2021



INNTAKSPOENG –
snitt 2021 

• 5,0 Studiespesialisering Vg1

• 4,1 Idrett Vg1



Utlån av læremidler

Foresatte og eleven 
må signere på at de 

er ansvarlig for 
lånte læremidlene

Skjema får du med 
deg i dag

Skjema leveres av 
din ungdom på 
skolen i morgen



Smittevern

Kommuneoverlegen 
innstiller på grønt 

nivå

Regjeringen: 
midlertidig 

fraværsordning ut 
september

•Unngå fysisk kontakt

•Vask hender

• Ikke på skolen ved symptomer, delta på Teams

•Kommer: testing for korona

Smitteverntiltak:

Alle ansatte har 
minst en 

vaksinasjonsdose



Foresattes rolle ved fravær – midlertidig ordning

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert 
fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021. Elever under 18 år må 
likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, send e-post til kontaktlærer

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, 
karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

• ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole

• unntas fraværsgrensen



Dokumentert og udokumentert fravær fra okt

Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen. Dokumentasjon er fra 
lege, fysioterapeur, etc

Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er 
bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert 
fravær bli ført som fravær.

Mer enn 10 prosent udokumentert fravær, gir ikke rett til å få halvårsvurdering med karakter eller 
standpunktkarakter i faget

Mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær, og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal 
kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter



Satsingsområde 



PÅ RA JOBBER VI 
FREMSTIDSRETTET, 
UTFORSKENDE OG 
TVERRFAGLIG

• at vi trener samarbeid, kreativitet og kritisk tenkning i 
varierte læringsprosesser slik at elevene kan løse 
fremtidens utfordringer

Med fremtidsrettet mener vi

• at elevene trenes i å stille åpne og kritiske spørsmål 
slik at de kan mestre og løse komplekse oppgaver

• at elevene utfordres i å se muligheter og ulike 
løsninger

Med utforskende mener vi

• at elevene trenes i å mestre utfordringer på tvers av 
faglige disipliner

Med tverrfaglig mener vi



Perioden 
Demokrati og 
medborgerskap

• Sway 

• Min kropp, min rett (office.com)

https://sway.office.com/VK0SXTdEV7nqrYl5?ref=Link
https://sway.office.com/VK0SXTdEV7nqrYl5?ref=Link


Elevprodukter – et essay, «Folkehelse og 
livsmestring»

•Kampen mellom fornuften og lysten

H. C. Andersen sa at «Når hjertes kanarifugl begynner å skrike, så putter fornuften fingrene 
i øret». Kampen mellom hjertes kanarifugl og fornuften, kjenner jeg på hver dag. Hvem 
gjør vel ikke det? Men det er ikke alltid så lett å vite hva som er fornuft og hva som er lyst.

…..

I andre sammenhenger er det nok på sin plass at man får oppleve hjertes kanarifugl. Jeg 
tror vi må tilbake til Aristoteles og hans ideologi om «den gylne middelvei» for å finne svar. 
Både lysten og fornuften skal seire, hver sin gang. Utfordringen er å finne ut hva som skal 
seire når.



Vg1-team SSP

Øyvind Saanum Eithun

NATURFAG

Cathrine Christiansen

NATURFAG

Jostein Vae

GEOGRAFI/NATURFAG

Eivind Sælid

ENGELSK/SAMFKUNNS

Christian Roaas

NORSK/ENGELSK

Henrik Høpner Jørgensen

NORSK/SAMFKUNNS

Mari Hafsås

NORSK

Kristin Loen Larsen

TRINNLEDER

Norsk
Engelsk
Samfunnskunnskap
Geografi
Naturfag



1. På Tinget
Handler om politiske 

systemer, demokrati og 
påvirkning i en valgperiode. 
Debatt, naturfaglige forsøk 
som DNA-analyse, besøke 

partistands  i Oslo, 
valgvake, skolevalg. 

Lage politisk magasin 

Vg1– studiespesialisering
2. På menyen

Handler om folkehelse og 
livsmestring. Lære om 

ernæring, måle blodsukker, 
utforske matkulturer. 

Sammenlikne matkultur 
med levealder. Nasjonalt og 

internasjonalt blikk. 

4. I Midtens rike
Lære om ressurser, 

teknologi, demografi og 
politikk med Kina som 

utgangspunkt. 
Hvordan blir menneskeverd 
utfordret? Hvordan kan vi bli 
åpne for flere måter å tolke 

verden på?

5. Under 
overflaten

Med havet i fokus skal vi 
lære om biologisk mangfold. 

Klimaendringer i et 
bærekraftig perspektiv. 

Ekskursjon med tema plast i 
havet og konsekvenser av 

våre handlinger

5. Bak fasaden 
I denne perioden handler det 
om folkehelse og livsmestring. 

Individet «jeg» og 
kroppssyn.Hvordan kan du få 

mestringsfølelse slik at du 
utvikler et positivt selvbilde og 

trygg identitet?  

3. På markedet
Fokus på bærekraft, gjenbruk 
og resirkulering. Bruktmarked, 

gjenbruksstasjon, workshop 
innen redesign. 

Innovasjonscamp om en 
bærekraftig skole



Vg1-team Idrett



Fair play
I denne perioden 

utforsker vi idrett og 
valg. Hvordan

diskuteres bioteknologi 
i politikken? Hva er fair 

play i lagspill og i 
politikk?

Vg1– idrettsfag
Kan jeg bli den nye 

Usain Bolt?
I denne perioden skal 
vi dissekere hjerte og 
lunge. Hvordan er de 

ulike delene i kroppen 
bygd? Vi måler 

blodsukker 

Independence 
Day

I denne perioden får vi 
kunnskap om 
demokrati og 

medborgerskap. 
Hvilken betydning har 

fake news?

Ragnarokk
I denne perioden skal 

vi forstå vannets 
betydning for våre liv. 

Hvordan kan vi 
gjennomføre «zero 

waste»?

Normal People
I denne perioden 

gjennomfører vi en 
helvetesuke, Hvordan kan 
du reflektere over valg du 

gjør? 

Into the Wild
I denne perioden skal vi 

ut på tur. Hva kan vi lære 
om isbre? Hva sier 
klimaforskeren om 

breens framtid?



På Roald Amundsen

Valg av matematikk 1P/1T

og videre oppfølging



Vg1 Vg2

1T

1P 2P

R1

S1

Vg3

▪ Siviløkonom

▪ Bioingeniør

▪ Tanntekniker

▪ Informatiker

▪ Geomatiker

▪ Veterinær

▪ Lege

▪ Farmasøyt

▪ Systemutvikler

▪ Havforsker

▪ Astronom

▪ Arkitekt

▪ Sivilingeniør i ulike 
områder

▪ Advokat

▪ Bibliotekar

▪ Forfatter

▪ Journalist

▪ Tolk

▪ Eiendomsmegler

▪ Økonom

▪ Statsviter

R2

S2



Valg av matematikk 1P/1T og videre oppfølging

Karakter 
fra VIGO

Kartleggings-
prøve

Elevvalg og 
lærers 

anbefaling

Anbefalings
-brev

Mattelunsj 
& 

mattehjelp
_________

ENT3R

Høst- og 
vintermatte

Uke 40 og 
uke 8

Eksamens-
kurs



Kalkulator 1P



Kalkulator 1T



Fremmedspråk

Ved vår skole tilbyr vi språkopplæring i 
tysk, spansk og fransk



Hadde din 
ungdom 
fremmedspråk 
på 
ungdomsskolen? 

Det aller vanligste er å 
fortsette med 

fremmedspråket man 
hadde på ungdomsskolen

Eleven har da 
fremmedspråk på Vg1 og 

Vg2 (4 t pr. år)

Spansk II, tysk II eller 
fransk II 

Standpunkt settes i 
slutten av Vg2.

Kan komme opp i skriftlig 
eller muntlig eksamen i 

Vg2. 

Alternativt kan eleven 
begynne med et nytt 

fremmedspråk

Roald Amundsen tilbyr 
tysk I 



Ikke fremmedspråk på ungdomsskolen?

Eleven må ha tysk I+II i alle tre årene

Standpunkt settes på slutten av Vg3 

Elevene på studiespesialisering har tysk I+II som ett 
av tre valgfrie fag på Vg3

Idrettselever som tar tysk I+II, kan ikke velge topp-
eller breddeidrett på Vg3.



VIP 
makkerskap
Ved Kristin



VIP- makkerskap 

Opplæringsloven § 9-A - trygt og godt skolemiljø

«Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø 

som fremmer trivsel, helse og læring»

• en mykere overgang fra ungdomsskolen til vgs

• at elevene skal bli kjent med flere i klassen

• å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig

• å øke elevers sosiale kompetanse

• å skape gode arbeidsrelasjoner som øker 
læringstrykket



Hva innebærer dette? 

• Klassekart med faste plasser

• Klassen deles i makkerpar og 
makkergrupper første skoledag

• Makkerparene og makkergruppene holder 
sammen i tre uker, så byttes det om

• Bli kjent-øvelser for hver periode

• Makkerskapsperiodene hele året

Merk: Ikke påtvunget vennskap, bare gode kollegaer



VIS for 
foresatte

• Du som primærkontakt registrerer mobil etc. 
du kan også registrer personopplysninger 
med personnummer for annen foresatt

• foresatte får informasjon til ikke myndige 
elever om fravær

• personalopplysningene lagres sikkert og 
forsvarlig og vil ikke deles til andre 

• den foresatte har et ansvar for å melde 
fra om endringer i personalia, og kan 
redigere egne personopplysninger, 
endringer må gjøres ved at foresatte 
sender melding til Folkeregisteret.



Skolestartprogram 
2021



Følg oss gjerne på digitale flater

• Instagram: ra_vgs

• Facebook: Roald Amundsen videregående skole

• Hjemmeside: www.roaldamundsen.vgs.no



Neste foreldremøte onsdag 
4.november kl 18

Om fagvalg


