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Velkommen til Røyken vgs

Program:

• Generell presentasjon av skolen v.rektor

• Status v.rektor

• Overgang til videregående skole, rusforebyggende tiltak 
v.undervisningsleder

• Rådgivertjenesten med div. informasjon v.rådgivere

• Møte med kontaktlærere i klasserom v.kontaktlærere

• Vi roper opp klassene!



Info om skolen

• Ca.750 elever, 43 klasser og ca. 150 ansatte

• Rektor, assisterende rektor, fem undervisningsledere, en studieleder, 
en administrasjonsleder

• Kombinert skole (Studieforberedende og yrkesfaglige 
utdanningsprogram)

• Flere nye utdanningsprogram innen yrkesfagene forrige skoleår og 
dette skoleåret

• Høy trivsel og god gjennomføringsgrad



Koronasituasjonen og skolen

• Beskjed fra kommunelegen:
‒ Vi følger nå statens veiledning og har ingen tiltak i skolene. Dette betyr at vi 

også kan avslutte den regelmessige testingen på alle vgs. Ved utbrudd vil vi 
kunne innføre tiltak igjen.

‒ Hva betyr det for vår skole?
‒ Vi fortsetter med gode forebyggende vaner (håndhygiene)

‒ Går tilbake til normal drift slik det var før pandemien

‒ Må imidlertid være forberedt på endringer igjen



Nettverk

Bakgrunn for 
situasjonen

Status pr. 29.9

Prosess videre



Byggevirksomhet

Pga flere nye klasser – behov for plass

•2.etg. skal bygges på gul paviljong før nyttår

•Provisoriske klasserom inntil videre



Overgang ungdomsskole 
- videregående
• Alle overganger markerer en endring

• Elevene forventer ofte større frihet

• Oppfølging på videregående kontra 
ungdomsskolen

• Opplevelse av at ungdomsskolen var 
tettere på?

• Svært begrensa hva foresatte har innsyn i 
på Visma

• Røyken vgs er kjent for å være en skole 
som følger opp elevene tett

• Engasjerte kontaktlærere

• Som skole forventer vi at foresatte 
fremdeles følger opp

• Dere blir invitert med på utviklingssamtale 
på høsten VG1 og høsten VG2



Ungdom, rusmidler og foreldresamarbeid

«Utsett!» er et foreldrerettet, rusforebyggende program, utviklet av KoRus-Øst. 

Skal bidra til utsatt alkoholdebut, hindre omfattende drikking og bruk av illegale 
rusmidler samt forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til 

ungdom og rusmiddelbruk.

Videregående skole

Illustrasjoner av



Flertallsmisforståelsen
• Tror andre jevnaldrende er mer avanserte 

på områder som seksualitet, alkohol og 
andre rusmidler.

Viktig:

• Kjenne egne, naturlige grenser.

• Tørre å si nei. 

Videregående skole



Tenåringshjernen -
en hjerne i utvikling

Videregående skole



Hjernen og rusmidler

• Vold og konflikter 

• Ulykker 

• Overgrep og uønskede

seksuelle situasjoner

• Krenkende eksponering i sosiale medier

Videregående skole

.Ytterligere nedsatt dømmekraft og større 
risiko for å havne i uønskede situasjoner



Grip de gode anledningene

Videregående skole



Foreldre gjør en forskjell

• stor mulighet til å påvirke verdier og prioriteringer

• styrke ungdommene til å si nei og sette grenser

• snakk med andre foreldre

• snakk med kontaktlærer/skolen/helsesykepleier

VI VIL ALLE DET BESTE FOR UNGDOMMENE VÅRE OG SAMMEN 
BLIR VI STERKERE

Videregående skole



Elevtjenesten

• Rådgivere

• Spesialpedagogisk rådgivere

• PPOT (pedagogisk-psykologisk oppfølgingstjeneste)

• Sosialpedagog

• Elevveiledere

• Miljøarbeider

• Helsesykepleier

• Psykolog

• NAV-veileder



Vgs – en viktig vei til arbeidslivet 

6 yrkesfaglige utdanningsprogram

1. Skoleår Vg1

3. og 4.år Opplæring 
i bedrift Vg3

Fagbrev

Svennebrev

Påbygging til generell 
studiekompetanse 23 t per uke

Påbygging til generell 
studiekompetanse 3. skoleår 

30 t per uke

Y-veien

Fagskole
Mesterbrev

Arbeidslivet Høgskole og 
universitet

3 studieforberedende utdanningsprogram

2. Skoleår Vg2

1. Skoleår Vg1

2. Skoleår Vg2

3. Skoleår Vg3



Fag- og timefordeling på yrkesfaglig 
utdanningsprogram



Avgangsfag YF – Vg1

• Engelsk

• Matematikk (1P-Y eller 1T-Y)

• Naturfag

• Programfag 1

• Programfag 2

• YFF (yrkesfaglig fordypning)





Kompetansebevis

Alle fag er bestått etter to år

• Fått standpunktkarakter i alle fag

• Bestått alle eksamener



Fraværsregelen

• For å få karakter i et fag må
‒ Læreren må ha et vurderingsgrunnlag
‒ Ikke over 10% udokumentert fravær i faget

• Alt fravær skal føres og kommer på vitnemålet

• Fravær som ikke teller under 10% må være dokumentert:
‒ Fra 11.10 gjeninnføres krav om legeerklæring ved fravær som skyldes sykdom
‒ Annen dokumentasjon på fravær kan være: Ulike bekreftelser fra sakkyndig instans, 

tannlege o.l. 

Les mer om fraværsregelen på skolens hjemmeside.



Over 10%
Karakter: IV
Uavhengig av om 
lærer har vurderings-
grunnlag eller ikke

Under 10%
Karakter dersom lærer har 
vurderingsgrunnlag



Ta kontakt!

Det er bedre å ta kontakt med skolen en gang 
for mye enn en gang for lite!

Kontaktinformasjon til ledelsen, rådgivere, 
kontaktlærere m.fl. er tilgjengelig på skolens 
hjemmeside:

Kontakt oss på hjemmesiden

Takk 

http://www.royken.vgs.no/Kontakt-oss/


Vg1 29.9

Vg1 HO - Rom B142-143, B147

Vg1 ELE-B030, B031, B004

Vg1 Bygg- C041, C156 

Vg1 SSR- D205

Vg1 IMA-D206

Vg1 FDA-D006


