
Velkommen til 
klassemøte

Vg1 Idrettsfag 





HVORDAN HAR VI DET I 1IDA?

• Tur til Paddetjern / Østmarka

• Blide og høflige

• Engasjerte i idrett

• Lite klaging

• Tar vare på hverandre

• Kan med hell jobbe mer med 
læringsstrategier

• Jobbe enda mer med å få ut potensialet i 
seg selv

• Som lærere: gleder oss til timer med 
klassen!



Skolestart og 
miljøaktiviteter

- Fokus på å bli kjent

- VIP-makkerskap

- Godt skolemiljø

- Kick off tverrfaglig skoleår

- Roald games



Tverrfaglig skoleår – kick off med smakebiter i august





ORIENTERING





Læringskultur

• Ha med PC og lader, lærebok og 
andre påkrevde hjelpemidler og kilder 
og utstyr til timen

• Melde i fra om fravær i forkant av 
økten, til kontaktlærer og faglærere

• Bidra til god kultur med å jobbe med 
skole hjemme

• Hva kan du som forelder bidra med i 
læringsarbeidet?



ANNEN INFO

• Trimtex. Forventet levering i uke 50

• Generelt om utstyr til friluftsliv (se ellers skriv som sendes hjem før 
hver tur)

• Tur, Vansjø 01-03.06.2022 (med forbehold)

• Trysiltur, vinteren 2023 (i VG2, med forbehold) Egenbetaling!



TUR I ØSTMARKA, AUGUST 2021





Felles idrettsfag (12 t) Felles idrettsfag (17 t)

Fellesfag (13 t)

Timefordeling Idrett

Vg1 Vg2

Valgfritt programfag (5 t)

Felles idrettsfag (7 t)

Fellesfag (23 t)
Fellesfag (18 t)

Vg3

Valgfritt programfag (5 t)

Valgfritt programfag (5 t)



Fag på Idrett

• Norsk (vg1,2,3)

• Matematikk 1P (praktisk) / eller 1T (teoretisk) 
(vg1 og 2)

• Naturfag (vg1)

• Geografi (vg2)

• Samfunnskunnskap (vg2)

• Historie (vg2 og 3)

• Religion og etikk (vg3)

• Engelsk (vg1)

• Fremmedspråk nivå I / II (vg2 og 3)

• Idrettsfag Fellesfag

• Idrett og samfunn (vg2 og 3) 

• Aktivitetslære (vg1,2,3)

• Treningsledelse (vg2 og 3)

• Treningslære (vg1,2,3)

• Bredde- eller toppidrett (vg1,2,3)



Fraværsføring - varsling
• Maks 10% fravær i fag

• Dersom over 10% udokumentert fravær, medfører det ikke karakter i faget 

• Udokumentert = ferie, kjøreopplæring, syk uten legemelding, skulk etc.

• Dokumentert (teller ikke i 10%) = helsegrunn med melding fra lege o.l, 

idrettsfravær, politisk, velferd

• Aktiviteter i skolens regi gir ikke fravær

• Elevene forventes å følge med på eget fravær

• Varsel sendes i posten ved ca 5% 

• Ikke kvalifisert til å rykke opp til neste trinn ved karakter 1 eller IV) i et fag.



Foreldretilgang i Visma

https://www.roaldamundsen.vgs.no/aktuelt/nyhetsarkiv/?article_id=101175


Vil du vite mer?

• Helpdesk utenfor auditoriet og i kantina

• rektor Elisabeth Edding

• trinnleder Vg1, Kristin Loen Larsen

• avdelingsleder Stian Bomo

• studieleder Ingunn Lhote

• Skolens hjemmeside: www.roaldamundsen.vgs.no

• Facebookside: Roald Amundsen videregående skole

• Instagram: ra_vgs


