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Presentasjon av skolen
• Utdanningsprogram: studiespesialiserende, musikk, dans og drama, 

idrettsfag, avdeling for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser

• Ansatte 130 (108 årsverk)

• God kompetanse

• Ca. 700 elever



Musikk

Drama

Idrett

Dans

Studiespesialisering



Rammeverk for læring og ledelse

• Rammeverk for læring og ledelse er et profesjonsfaglig og pedagogisk 
referansegrunnlag for alle som jobber med videregående opplæring i Viken.

• Formålet med rammeverket er å bidra til at kvaliteten på opplæringen blir 
høy i alle klasserom og verksteder ved Vikens skoler.

• Rammeverket skal også bidra til å realisere Vikens visjon og verdier i skolen.
• Rammeverket rammer inn fire områder, som både hver for seg og sammen, 

bidrar i arbeidet med å utvikle kvaliteten på opplæringen slik at den stadig 
blir bedre.



Menneskesyn og holdninger
• Alle mennesker er unike og likeverdige
• Alle mennesker har potensiale for læring og

utvikling
• Alle mennesker lærer og utvikler seg 

individuelt og i samspill med andre
• Alle mennesker lærer og utvikler seg gjennom

mestring og utfordringer
• Alle mennesker har behov for trygghet

og tilhørighet
• Alle mennesker har behov for å bli møtt med 

tillit
• Alle mennesker har behov for anerkjennelse
• Alle mennesker kan påvirke egen læring og

utvikling

• Vi er opptatt av at alle elever gjennomfører
opplæringen

• Vi er opptatt av at elever med ulike
utfordringer blir møtt på ulike måter

• Vi er opptatt av at alle elever blir best mulig
rustet for videre liv



Profesjonsfellesskap



Praksisprinsipper
• Et praksisprinsipp sier noe om hva som øker sannsynligheten for at 

eleven lærer og utvikler seg best mulig.
• Prinsippene er utledet fra hva som kjennetegner god læring og

utvikling og bygger på menneskesynet og holdningene i Viken.
• Den enkelte skole skal bruke prinsippene til å utvikle praksis med 

utgangspunkt i egen kontekst.
• Praksisprinsippene

https://vikenfk.sharepoint.com/sites/a-rammeverk-vikenskolen/SitePages/Praksisprinsipper.aspx


Satsningsområder
Skolens hovedsatsningsområde er å maksimere elevenes læringsutbytte 
og sørge for at flest mulig elever gjennomfører og består opplæringen. 
• Kartlegge elever med spesielle behov  og iverksette tiltak
• Følge opp elever som har ikke har bestått eksamen, har karakteren 1 

eller IV i standpunkt og vurdere tiltak
• Gjennomføre og følge opp kartleggingsprøver og gjennomføre tett 

oppfølging av elevenes resultater 
• Iverksette tiltak ut fra kartlegging og elevens resultater (elever som 

står i fare for 1 eller IV)



Satsningsområder forts.
1. Skolemiljø
2. Arbeid med fagfornyelsen
3. Tilpasset opplæring
4. Omdømmebygging







Skolens resultater – indikatorer fra elevundersøkelsen H20



Skolens resultater – indikatorer fra elevundersøkelsen H20

I



Mobbing

Indikatoren viser andelen elever som har svart bekreftende på et eller flere spørsmål: om man blir mobbet av elever på skolen, 
av voksne på skolen eller mobbet digitalt av andre elever i klassen eller andre elever på skolen. For 
at en elev skal regnes som mobbet må han eller hun ha svart at de blir mobbet 2 eller 3 ganger i måneden, omtrent 1 
gang i uken eller flere ganger i uken. Skalaen går fra 0-100. 
Høy verdi tilsvarer negativt resultat. Utdanningsdirektoratet er dataansvarlig for Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden 1. oktober –
10. januar. Data importeres fra Conexus.



Resultat av elevundersøkelsen høsten 2020

• Elevene trives godt og er motiverte
• Elevene opplever faglige utfordringer og mestring
• Elevene opplever felles regler, god læringskultur og støtte fra lærerne
• Elevene opplever god støtte hjemmefra
• Vi skårer middels på elevmedvirkning og elevdemokrati, vurdering for 

læring og fornøydhet med rådgivning – det er fremgang 



Udir – 3 – 2017 - § 9A:
Nytt regelverk om skolemiljø – jfr. rundskriv Udir – 3 – 2017(omhandler bare 
det PSYKOSOSIALE skolemiljøet):
• Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, og det er elevens 

egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt jf. 
oppll. § 9 A-2. 

• Skolen og skoleeier har en plikt til å handle i henhold til aktivitetsplikten, slik 
at elevens rett blir oppfylt.

• Skolene skal ikke lenger fatte enkeltvedtak om dette. Skolen skal handle i 
henhold til aktivitetsplikten.

• Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. oppll. § 9 A-3. – mobbing, 
vold, diskriminering, trakassering, og også mot hatytringer, utestenging, 
isolering og baksnakking.



Udir – 3 – 2017 - § 9A: (forts.)
• Skolene har plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter 

etter opplæringsloven kapittel 9 A, og om skolenes aktivitetsplikt og 
muligheten til å melde saken til fylkesmannen, jf. oppll. § 9 A-9. 

• Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider 
på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får 
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak 
som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.



Skolens beredskap

• Skolen har beredskapsplaner med tiltakskort for aktuelle situasjoner
• Vi øver jevnlig 
• Opplæring i førstehjelp
• SMS-system for å kunne varsle foresatte ved spesielle hendelser (og 

annen informasjon)
• Oppfordrer alle om å gi beskjed til skolen om de er utsatt for noen 

form for trusler – eller at det er noen de er viktig å hindre kontakt med 



Åpen skole på grønt nivå

• Alle elever i alle klasser får komme på skolen 
hver dag.

• Vi bruker vanlig timeplan.
• Vanlig organisering av skoleklasser og 

skolehverdag.
• Ingen syke skal møte på skolen.
• Unngå fysisk kontakt mellom personer 

(håndhilsning og klemming).
• Begrens antall nærkontakter (en du har hatt 

mindre enn to meter avstand til i mer enn 15 
minutter).

• God hygiene Side 19

Hva betyr det?



Følg fortsatt hygienerådene:
• Hold avstand der det er mulig, for eksempel i 

pauser.

• Hoste/nyse i albuekrok eller papir(vask hendene 
etterpå).

• Vask/desinfiser hendene:

– Når du kommer til skolen.

– Etter hosting/nysing.

– Etter toalettbesøk.

– Før og etter måltider.

– Ved synlig skitne hender.

• Unngå fysisk kontakt med andre personer 
(håndhilsning og klemming).

Side 20



Kontakt – elever – foresatte - kontaktlærer

• Oppstartsamtaler for vg1 med foresatte
• Informasjonsmøter for foresatte
• Fraværsoppfølging
• Samtaler hvor foresatte og elev møter kontaktlærer i november (siste uka) 

Tilbud til alle på vg1 og vg2 som ikke er fylt 18 år
Tema: trivsel, arbeidsinnsats, faglige resultater og orden og atferd

Samarbeid med foresatte er viktig – ta kontakt om du har spørsmål eller 
ønsker snakke med faglærer/kontaktlærer om noe! 



Fravær



Regler for fravær (hjemmesiden)

Elever skal alltid registrere fraværsgrunn i Visma InSchool
• Planlagt - før fraværet.
• Ved sykdom - på morgenen.
• Elever som er fraværende fra vurderingssituasjoner skal i tillegg melde fra til 

faglærer
• Forlater skolen i løpet av dagen – registrer før du går
Manglende registrering av fraværsgrunn gir ordensanmerkning.
Dersom det oppgis grunn som ikke er akseptabel fraværsgrunn, gis det 
ordensanmerkning
• Ferie, jobb og annen reise
Er det andre tvingende grunner til at du må være borte, må dette tas opp med 
kontaktlærer og avtales før fraværet.



Fravær – §7-3  
(regnes ikke med i de 10 % eleven kan ha)
Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemål og kompetansebeviset. Du kan likevel søke om at 
fravær på til sammen 10 dager per skoleår (NB! bare hele dager) ikke blir ført på vitnemålet dersom 
det er dokumentert og skyldes punktene a) til g) under. Planlagt fravær skal avtales.
a) Helse- og velferdsgrunner
b) Arbeid som tillitsvalgt
c) Politisk arbeid
d) Hjelpearbeid
e) Lovpålagt oppmøte
f) Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
g) Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet 

annet trossamfunn enn Den norske kirke.
Dokumentasjon kreves – søknadskjema i Visma InSchool



Annet fravær som kommer i tillegg til  den 10 % 
eleven kan være borte i fag:

• Time hos tannlege, lege, BUP, psykolog og fysioterapeut
Eleven leverer skriftlig dokumentasjon til kontaktlærer 
(som oppbevarer den)

• Elevrådsmøte, samtale med skolens ledelse, rådgiver eller helsesøster 

• Ekskursjoner og andre skolearrangement



Fravær grunnet kjøreopplæring:

Alt fravær for kjøreopplæring føres. 
Dokumentert fravær for noe obligatorisk trafikkopplæring til førerkort 
klasse B unntas fra 10 % regelen. Dette gjelder kun: sikkerhetskurs på 
bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring 
på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø).
Det er en forutsetning at fraværet ikke kolliderer med 
vurderingssituasjoner, og at fraværet er avtalt med kontaktlærer før du 
blir borte.







Visma InSchool. Skjemaer
• Meldingsskjema ved fravær etter punkt 7.3
• Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål (1. 

november)
• Søknad om særskilt tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen (1. 

november)
• Klage på eksamenskarakter

‒ Ikke nødvendig å begrunne klagen

• Klage på standpunktkarakter
‒ Klagen må begrunnes



Vurdering
• Felles ansvar for lærer og elev at elevens kompetanse blir vurdert
• Mange fag og vurderingssituasjoner – utarbeider planer for å fordele 

belastning
• Vurdering på prøver/andre produkter /muntlig fremføringer. Eleven 

skal være kjent med vurderingskriteriene
• Underveisvurdering, egenvurdering
• Varsel dersom eleven står i fare for ikke å få vurdering i fag eller 

nedsatt orden/atferd



Eksamen

• Vg1: ca. 20 % av elevene skal opp til eksamen

• Vg2: alle elever skal opp i ett og bare ett fag

• Vg3: alle elever skal opp i norsk hovedmål + tre eksamener i tillegg



Elevtjenesten
Leder for elevtjenesten:
Bjørn Harald Garfjell
Utdannings- og yrkesrådgivere:
Kristin Nash 1 STA, B, 1MUB/MUC, 
1MUA
Sabine Berg 1 STC, D, E, 1IDA
Tilretteleggingskoordinator "Tiko":
Gro – Eli Lund Moss
Sosialpedagogisk rådgiver:
Therese Erlandsen Fagerland
NAV-koordinator:
Christian Magnus Tenderland Iversen



Helsetjenesten ved skolen

• Helsesykepleier Signy Monhof
Mob: 93 80 79 44
Tilstede mandag til torsdag
kl.08.30-15.00

• Psykiatrisk sykepleier Lill Hege 
Hansen

Mob: 41 53 46 42
Tilstede torsdager 10-14



Rådgivning

• Forskrift til opplæringslov kap. 22 

• Tilbudet skal være kjent for elever og foresatte og tilgjengelig ved den 
enkelte skole

• Hvordan kontakte rådgiverne?



Eksempler på karriereveiledning i praksis

• Fagvalg

• Innsøking: VIGO, Samordna opptak mm

• Info om høyere utdanning

• Veiledning individuelt og i grupper

• Besøk på utdanningsmesse og universitet og høyskoler



Sosialrådgivning

• Elevene skal få hjelp til å finne seg til rette i opplæringa og få hjelp 
med personlige, sosiale og emosjonelle vansker

• Er samarbeidspartner overfor instanser som PPOT, helsesøster, 
barnevern etc

• Lavterskeltilbud



Elevtjenesten
• Skolens rådgivere samarbeider med mange: 

rektor, kontaktlærere, tilretteleggingskoordinator, rådgivere fra PPOT, 
helsesykepleiere på skolen og NAV-koordinator m.fl.

• Sammen utgjør vi skolens Elevtjeneste.
• Leder for Elevtjenesten er Bjørn-Harald Garfjell
• Helsesykepleier: Signy Monhof
• Psykiatrisk sykepleier: Lill Hege Hansen
• NAV-koordinator: Christian Magnus Tenderland Iversen
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