
Velkommen til oss!

Foreldremøte Ski vgs Vg2, 30/8-2022 



Kveldens agenda: 

Ledelse

• Læringsmiljø og trivsel på skolen

• Foreldre skole-samarbeid 

• Fra Vg1 til Vg2

• Fraværsreglementet

• Vurdering

• Fag, eksamen, vitnemål

• Skolesøknad

Kontaktlærer

• Klassen vår

• Timeplanen

• Hvordan jobber vi med…
‒ trivsel og samhold
‒ oppfølging av enkeltelever, (faglig og

sosialt)

• Rutiner ved fravær, søknader etc



Hvilke verdier skal gjenspeile vårt arbeid? 

Reflekterte og handlekraftige 

Skapende og ambisiøse 

Nysgjerrige og inkluderende



Fra overordnet del av læreplanen: 

• Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, 
utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk 
bevissthet (kap. 1.3). 

• Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og 
utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette 
ideer til handling (kap. 1.4). 

• Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen 
og klima- og miljøbevissthet (kapo. 1.5) og gi elevene mulighet til å
medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis (kap. 1.6). 



Elevinvolvering og 
tverrfaglighet
Elevene er: 

involvert i egen læring og i demokratiske 
organer

utfordrere det bestående, leter etter svar og 
sammenhenger

proaktiv, nysgjerrig, prøvende og tør å feile

ser sin egen rolle som betydningsfull i den 
sosiale læringsprosessen

viser nysgjerrighet og utholdenhet

balansert fokus på resultat og karakterer



Det starter med et trygt og inkluderende 
læringsmiljø!



Nesten voksen
Vg2: året midt i mellom….

Søvn, struktur og prioriteringer

Unngå «høye skuldre» og skippertak

Gå i dialog før ting skjærer seg

Skolen er en kollektiv arena der sosial læring 
foregår

Rettigheter og plikter



Leksehjelp fra uke 38 

• Mandag 15.30-17.30
‒ Serveres mat

• Onsdag 5. time

Elever ansettes og organiserer 
leksehjelp med hjelp fra oss. 



Læringsmiljøet og trivsel

• Blir kjent med elevene i klassen sin

• Er en god venn

• Er gode læringspartnere

• Ser og respekterer hverandre

• Lærer navnene på lærerne sine

• Møter presis til timene

• Møter forberedt til undervisning

• Engasjerer seg i skolehverdagen

Forebyggende: 

• Aktiviteter i pauser, klassens time og 
midttimer

• Laget rundt eleven

https://viken.no/ski-vgs/om-
skolen/prosjekter-og-satsinger/psykisk-
helse/

• Alle skolens ansatte har en plikt til å følge 
med, stoppe krenkelser og melde fra

• Rektor ansvarlig for å undersøke og følge 
opp

https://viken.no/ski-vgs/for-elever/hjelp-og-
radgivning/alle-elever-har-rett-til-et-trygt-
og-godt-skolemiljo/

https://viken.no/ski-vgs/om-skolen/prosjekter-og-satsinger/psykisk-helse/
https://viken.no/ski-vgs/for-elever/hjelp-og-radgivning/alle-elever-har-rett-til-et-trygt-og-godt-skolemiljo/


Kantina som hjertet i en bærekraftig skole

• Elevene skal ikke bare lære om 
bærekraftig utvikling, de skal også 
oppleve at skolen drives bærekraftig, 
og sette elevene i stand til å handle 
bærekraftig

• Vi ønsker en kantine som kan være 
arena for både læring, ernæring og 
inspirasjon – knyttet til bærekraftig 
utvikling

• https://matvalget.no/

https://matvalget.no/


Foreldre-skole samarbeid
‒ Foreldremøte med mulighet for å 

snakke med faglærere 30/11-22
‒ Utviklingssamtale etter avtale
‒ Skriftlig varsel dersom eleven står i 

fare for IV eller nedsatt i orden 
og/eller adferd. 

‒ Informasjon om eleven som ikke er 
underlagt taushetsplikt i VIS

• Myndige elever
‒ Fra den dato elever fyller 18 vil ikke 

lenger foreldre få informasjon fra 
skolen om eleven, med mindre eleven 
samtykker.



Foreldre-skole samarbeid:

• Spørsmål om fag: 
‒ eleven snakker med faglærer

• Andre spørsmål eller 
informasjon; 

‒ eleven snakker med 
kontaktlærer

• Foreldre har spørsmål eller 
informasjon: 

‒ kontaktlærer er alltid 
primærkontakt 

Fagspørsmål

Faglærer

Andre spørsmål

Kontaktlærer

Trinnleder

Rådgiver

Rektor



Informasjonskanaler og kommunikasjon:

• www.ski.vgs.no (her ligger også innkallinger til 
foreldremøter)

• Facebook: Ski vgs (lik oss gjerne)

• VISMA-InSchool

• Timeplan

• Søknader, fravær og vurderinger gjennom 
ungdommens bruker

• Meldingstjeneste til kontaktlærer  m.m

• Organiserte foreldremøter 

• Kontaktlærer (epost, tlf og VIS)



Hjelp og råd, støtte og tilrettelegging

Karriereveileder:

Hanne Hellem Kristiansen

Miljøarbeidere:

Fredrik Brænnahaugen

Freddy Hagen

Sosialpedagogiske rådgivere:

Lilleba Nilssen

Trond R. Hilmo

Leder elevtjenesten:

Renate Dancke

Trinnleder Vg2

Erik Dehle

Trinnleder MDD:

Kurt Soltveit

Trinnleder Idrett:

Glenn Thore Helgø

Rektor:
Hege Britt Johnsen

Ass. rektor:
Hilde Svensson Skotsvær



Fraværsreglement

• Elever i videregående skole skal                                      
møte opp og delta aktivt i opplæringen

• Fraværsregelen
• Hvis en elev har mer enn 10 prosent 

udokumentert fravær i et fag, vil han 
eller hun som hovedregel ikke ha rett 
til å få halvårsvurdering med karakter 
eller standpunktkarakter i faget

• Eleven må legge fram dokumentasjon 
for å få fravær unntatt fra 
fraværsgrensen

• https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-
skole/reglement-og-retningslinjer/fravar/

• Fraværsgrensen gjelder timefravær i 
enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

• Eleven/foresatte (18 år) skal få et varsel 
om han eller hun står i fare for å ikke få 
karakter på grunn av fravær

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/reglement-og-retningslinjer/fravar/


Kjøreopplæring og fravær?

Kjøreopplæring (ref https://www.udir.no/regelverk-og-
tilsyn/skole-og-
opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-
videregaende/)

• Fravær som gjelder deler av den obligatoriske 
trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas 
fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer 
obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 
timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 
4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det 
dokumenterte fraværet. De øvrige delene av 
trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke 
unntatt fra fraværsgrensen.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/


Vurdering

• Grunnlag for vurdering

• Underveisvurdering - vurdering for læring

‒ Fra start til slutt

‒ Med og uten karakter

‒ Egenvurdering

‒ Halvårsvurdering med karakter (termin)

• Sluttvurdering - vurdering av læring

‒ Standpunktkarakter og eksamenskarakter



Overgang fra Vg1 til Vg2

• Fra fellesfag til programfag

• Matematikk og fremmedspråk

• Eksamen

• Snart 18…



Fag på SSP Vg2, 30 timer i uka
• Norsk, 4 timer

• Historie, 2 timer

• Kroppsøving, 2 timer

• Fremmedspråk, 4 timer

• Matematikk, 3/5 timer

• Programfag, 15 timer



Studiespesialisering (SSP)

VG1 VG2 VG3

Fellesfag 30 timer Fellesfag 15 timer Fellesfag 15 timer

Felles programfag 10 timer Felles programfag 10 timer

Valgfrie programfag 5 timer Valgfrie programfag 5 timer



Fag på ID og MDD Vg2, 
35 timer i uka

• Norsk, 4 timer

• Historie, 2 timer

• Fremmedspråk, 4 timer

• Samfunnsfag, 3 timer

• Geografi, 2 timer

• Matematikk, 3/5 timer

• Programfag, 17 timer



Struktur på idrettsfag

VG1 VG2 VG3

Fellesfag 23 timer

Felles programfag 12 timer

Fellesfag 18 timer Fellesfag 13 timer

Felles programfag 12 timer Felles programfag 17 timer

Valgfrie programfag 5 timer Valgfrie programfag 5 timer



Struktur på musikk, dans og drama

VG1 VG2 VG3

Fellesfag 23 timer

Felles programfag 12 timer

Fellesfag 18 timer Fellesfag 13 timer

Felles programfag 17 timer Felles programfag 17 timer

Valgfrie programfag 5 timer



Eksamen

Vg2 – 1 eksamen:

• Elevene trekkes ut til eksamen

i et muntlig el skriftlig fag

Vg3 – 4 eksamener:

• Norsk hovedmål skriftlig

• Ett/to skriftlige fag

• Ett/to muntlige fag

• MDD, fordypningsfaget sitt



Mål for opplæringen

• Mål = Vitnemål

• Avsluttende fag, 

standpunktkarakterer

• Eksamenskarakterer



Førstegangsvitnemål

• Fullført og bestått videregående skole på normert 
tid (3 år). Alle fag bestått våren i Vg3. Utstedes kun 
en gang.

• Kun karakterpoeng og tilleggspoeng for fag i vgs
som danner grunnlag for inntak til høyere 
utdanning

• 50% av studieplassene er forbeholdt søkere med 
førstegangsvitnemål

• Er gyldig til og med det året søkeren fyller 21 år



Skolesøknad

• Søknadsfrist   1. mars 2023

• Søknad og svar på   www.vigo.no

• Elever søker skoleplass med 
MinID



Russ 2024



Gruppe Rom
Kontaktlærer(e)

2STA A235
Ida L. T. Sletten/ Merete Stensby

2STB A242
Elin D. Åsholt

2STC A105
Birgith Glende

2STD A224
Leila M. Alfsvåg

2STE A104
Mats H. Stende

2STF F205
Emma Johnsen (Kristian Helstad)

2IDA A220
Martin Le Bell

2MDA E211
Daniel Rolstad/ Vivian Remme

2MDB A206
Gjert M. Endestad/ Stine S. Norheim


