
Velkommen til 
foreldremøte for

Vg3

Onsdag 01.03.2022

kl. 18.00-19.00



Agenda
Velkommen!

Skolehverdagen, eksamen og avslutning

Russeforedrag ved politiet

Innlegg ved helsesykeleier

Undersøkelse om russefeiringen blant      
vg3-kullet



Aktiviteter:
Vinteraktivitetsdag

Revy

Elevråd

Faddere

Miljøskapende aktiviteter i pauser 
og midttimer



Studieturer for elever i vg3 – uke 11

✓Elever i fysikk 2 reiser til CERN (to klasser)

✓Elever i poletikk- og menneskerettigheter reiser til Berlin (to klasser)

✓Elever i samfunnsfaglig engelsk reiser til Edinburgh (to klasser)

✓Elever i fransk III reiser til Paris (en klasse)



Lovgrunnlaget – elevenes skolemiljø

Opplæringsloven § 9 A-2

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Opplæringsloven § 9 A-3 Nulltoleranse og forebyggende arbeid

• Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold og trakassering.

• Skolen skal forebygge brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen og 
læringen til elevene.

Opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5 Aktivitetsplikt

• Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, gripe inn og varsle.

• Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt 
arbeid.



Aktivitetsplikten

I saker som gjelder skolemiljøet har skolen og skoleeier en plikt til å handle i henhold til 
aktivitetsplikten: 

1. Følge med

2. Gripe inn

3. Varsle

4. Undersøke

5. Sette inn tiltak

6. Dokumentere 

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre? (udir.no)



Russetid:
Elevene bør være tilstede i opplæringen

Start: 19. April Slutt: 17. mai

Vurdering:

• Underveisvurdering i fag skal være en 
integrert del av opplæringen og skal ikke kun 
skje gjennom testing eller formelle prøver

• Eleven skal få vurdering, eller vurdere eget 
arbeid, der det er naturlig i opplæringen, uten 
at det nødvendigvis er planlagt eller skjer med 
faste og avtalte mellomrom

• En standpunktkarakter skal være uttrykk for 
den samlede kompetansen eleven har i faget 
ved avslutningen av opplæringen



Siste innspurt

12.april: midtveisvurdering

19. mai: NB: ordinær skoledag (inneklemt fredag)

23.mai: Standpunkt programfag MK

02.juni: Standpunkt  alle fag og alle avdelinger 

09.Juni og 15.juni: Muntlig eksamen

15.juni: Avslutning vg3, Thon hotell Sandvika kl. 

Hjemmesiden – kalender

Karriereveiledning

https://viken.no/sandvika-vgs/for-elever/skjema-og-soknader/
https://viken.no/sandvika-vgs/for-elever/elevtjenesten-hjertet/radgivertjenesten/
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