
Velkommen til foresattmøte 16.8.2022



Ledelsen og elevtjenesten

• Rektor Elisabeth Edding

• Ass rektor – realfag, fagvalg, timeplan, Vg3 Taran Leifson

• Avdelingsleder samfunnsfag, karriereveileder, Vg1 Kristin Loen Larsen

• Avdelingsleder idrett Stian Bomo

• Avdelingsleder norsk og fremmedspråk, Vg2 Camilla Hartsang

• Studieleder eksamen og utveksling Ingunn Lhote

• Administrativ leder Ann Christin Stubsveen

• Rådgiver Tine Jordbræk og Eli Mellem

• Miljøarbeider Thomas Friis



Agenda

• Presentasjon av skolen, resultater

• Skolens satsingsområder

• Presentasjon temaene dette skoleåret 

• Regler for utlån av læremidler og fravær

• Godt skolemiljø

• Om matematikk og fremmedspråk



Fullført og 
bestått 95,1 %
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Prosent gjennomført – utvikling for Roald Amundsen over tid



Kombinasjonsprogrammet

Deltakere – inntatt 23 av 30 plasser

Aldersgruppe 16-24 år 

Over 18 år: 5

Aldersadekvate: 11

Anslag jenter: 6

Nasjonaliteter: hele verden!

Avgiverskole i Nordre Follo: 12



Satsingsområde 



Om Vurderingsforskrift 
av 2020

Fange opp kompetanse

• «Læreren og eleven følger jevnlig
med på elevens læringsaktiviteter, 
og fanger opp kjennetegn på 
kompetanse. Viktige sider ved 
elevens kompetanse kan fanges opp 
hver eneste dag i helt vanlige 
læringsaktiviteter»

• Kilde: Udir, kompetansepakke



Om test, prøve o l

• «Mange skoler har en prøveplan, med gode 
hensikter om at det ikke skal bli for mye for 
elevene på én gang, men en prøveplan bygger på 
en forståelse om at elevene må arbeide intenst 
rett før en prøve, og at prøveresultatene «teller». 

• Det nye læreplanverket støtter ikke en slik 
tankegang. 

• Elevene går på skolen for å bygge kompetanse 
jevnt, med en langsiktig målsetning om en solid og 
varig kompetanseplattform til slutt. Hyppig bruk av 
vurderingssituasjoner kan føre til at elevene blir 
opptatt av å framstå som flinke, og dermed hindre 
at elevene får en optimal langsiktig progresjon i 
faget»

• (kilde: Udir, kompetansepakke)



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



Vg1-teamet

Naturfag: Cathrine og Jostein

Norsk: Henrik og Mari

Engelsk: Christian, Eivind

Geografi: Jostein

Samfunnskunnskap: Andy og Mari



1. Lego
Byggeklosser, hvordan ting 

henger sammen og påvirker 
hverandre innen 

bærekraftig utvikling. 
Kjemiske bindinger og 

periodesystemet. 
Globalisering. Gjenbruk og 

resirkulering 

Vg1– studiespesialisering
2. Alt du vet er feil 
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? 
Kildekritikk, 

konspirasjonsteorier  

4. Et fett liv
Handler om folkehelse og 

livsmestring. Vi lærer om 

ernæring og helse, måler 

blodsukker og utforsker 

matkulturer. Sammenlikne 

matkultur med levealder. 

Nasjonalt og internasjonalt 

blikk.

5. Ealán – jeg lever
Vi lærer om demokrati og 

medborgerskap med spesielt 
fokus på majoritet og 

minoritet, urbefolkning, 
arealbrukskonflikt, 

undertrykkelse og rasisme. 
I bioteknologi (arv og 

evolusjon) – hvorfor er folk 
så ulike?  

6. Pol til pol 
En reise fra nordpolen til 

sydpolen. Klima og biologisk 
mangfold. Vi ser på 

sammenhenger mellom 
økonomisk vekst, levestandard 

og livskvalitet i et globalt og 
bærekraftig perspektiv

3.Orientekspressen
Lære om menneskerettigheter, 

politiske systemer og 
internasjonal politikk m 

utgangspunkt i Midtøsten. 
Hvordan blir menneskeverd 

utfordret? Hvordan kan vi bli 
åpne for flere måter å tolke 

verden på?
VM i Quatar, sportsvasking, 

Amnesty etc. 



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



Fraværsgrense - dokumentert og udokumentert 

Fravær er udokumentert når det ikke er dokumentert av lege, fysioterapeut 
etc. 

Fravær kommer på vitnemålet

Mer enn 10 prosent udokumentert fravær gir ikke rett til karakter i faget. 
Dokumenter fortløpende

Mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær kan rektor bestemme at hen 
likevel får karakter



Tverrfaglig team
Idrettsfag

Elin Gjevre
Naturfag og geografi

Andreas D. Carlsson
Aktivitetslære og 
idrett og samfunn

Bjarne Juul
Aktivitetslære

Liv Skjelstad
Norsk og 

samfunnskunnskap

Marianne C. 
Tangenes
Engelsk 

Stian Bomo
Avdelingsleder og 

treningslære



4. If you
cant`t
(b)eat
them

6. Flyte 
som en 

stein

2.
Hvilepuls

3. 
Democracy 

under 
pressure

5. Fair 
play

1. «Med 
rett til å 

telte»
Bærekraftig utvikling

Uke 34 - 39

Folkehelse og livsmestring

Uke 41 - 46

Demokrati og medborgerskap

Uke 47 - 51

Uke 1 - 7

Demokrati og medborgerskap

Uke 7 - 13

Bærekraftig utvikling

Uke 14-20 

TIDSLINJE TVERRFAGLIG SKOLEÅR IDRETTSFAG 
VG1

Folkehelse og livsmestring



Miljø



Miljø i Oppegård 
sett fra politiets 
side Ved forebyggende politi 

Solveig Kjeserud 



Matematikk
på

videregående



Valg av matematikk 1P/1T og videre oppfølging

Karakter 
fra VIGO

Kartleggings-
prøve

Elevvalg og 
lærers 

anbefaling

Anbefalings
-brev

Mattehjelp 
onsdager

_________

ENT3R

Høst- og 
vintermatte

NMBU
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



Klassetur uke 36

• 1STC: Mandag til tirsdag

• 1STD: Tirsdag til onsdag

• 1STB: Onsdag til torsdag

• 1STA: Torsdag til fredag



Skolestartprogrammet



Følg oss gjerne på digitale flater

• Instagram: ra_vgs

• Facebook: Roald Amundsen videregående skole

• Hjemmeside: www.viken.no/roaldamundsen-vgs



Neste foreldremøte mandag 
7.november kl 18

Om fagvalg og speed dating med faglærere


