
Viken viser vei. viken.no

Velkommen til digitalt 
foreldremøte for Vg3
15.04.21



Program for kveldens møte
1. Informasjon fra skolen: Annastina 

Lejdelin, ass. rektor og Katrine 
Enghaug, rektor

2. Hvordan få en fin russetid? Hanne 
Molander Ott, helsesykepleier

3. Politiets erfaringer med 
russetiden: Stig Kvande, 
forebyggende avsnitt Asker og 
Bærum

4. Spørsmål til slutt



Smittevern: Tiltak og planer
• Trafikklysmodellen og smitteverntiltak

• Rødt nivå uke 15 og 16

• Informasjon og planer på Elevteamet

‒ Rødt nivå på Stabekk våren 2021

‒ Koronaverter og munnbind

‒ Rulleringsplan og romplan

‒ Kjøreregler for digital undervisning

• Elevoppfølging

• Smittesporing, samarbeid med 
kommunen



Korona og unntak fra fraværsregelen (20/21)

• Alt fravær føres i VIS, men helsegrunner føres 
med fraværskode R og vil ikke telle med på 
vitnemål eller kompetansebevis

• Eleven trenger ikke å levere legeerklæring eller 
annen dokumentasjon på sykdom

• Likevel skal foreldre til elever under 18 gi skolen 
beskjed om sykdom. Elever over 18 år kan selv 
informere skolen gjennom egenmelding

• Vurderingsgrunnlag i fag er like viktig som 
tilstedeværelse i timene på skolen eller digitalt



Elevundersøkelsen 2020, Vg3



Hva skjer med eksamen?

• Muntlig eksamen går som vanlig
‒ Norsk, historie, religion og etikk, psykologi 2, markedsføring og ledelse 2, sosialkunnskap, 

samfunnsfaglig engelsk, friluftsliv, matematikk S2 og R2.

• Muntlig-praktisk, og praktisk er avlyst
‒ Økonomi og ledelse, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2, informasjonsteknologi 2, naturforvaltning

• Skriftlig eksamen er avlyst for alle elever

• Elever som er trukket opp til muntlig eksamen skal dermed opp til eksamen

• Elever som er trukket opp til muntlig-praktisk eller praktisk skal ikke opp til 
noen eksamen



Hva skjer med eksamen?

• Muntlig eksamen er 11. juni alt. 16 juni. 
‒ Elevene får beskjed 48 timer før eksamensdagen om hvilket fag de skal opp i, 

eller om de ikke kommer i noen fag

• På vitnemålet vil:
‒ alle eksamener elevene er trukket ut i vil være med

‒ karakteren vil være en stiplet linje på de eksamenene som er avlyst

‒ det stå en merknad om at eksamen er avlyst grunnet korona



Viktige datoer

Heldagsprøver

• 15. april: Norsk hovedmål

• Uke 18 og 19: Programfag
‒ 4. mai
‒ 6. mai
‒ 10. mai
‒ 12. mai 

• Fridager i mai: 
‒ Torsdag 13.5 og fredag 14.5

Avslutning for Vg3-elever og foresatte

• Mandag 21. juni i gymsalen - hvis 
smittesituasjonen tillater det



Skole og russetid

• Elevene fortjener en fin og hyggelig russetid – i 
år mer enn noen gang

• Avslutningen og innspurten av 13 års skolegang

• Balansere mellom feiring og læring

• Vitnemål og standpunkt: Fravær og 
vurderingsgrunnlag

• Følge skolens ordensreglement

• Elevene trenger noen som heier, motiverer 
eller følger opp litt ekstra i innspurten både 
hjemme og på skolen



Skoletid og russetid: Våre råd

• Vær bevisste, tenk dere om og ta kloke valg 
• Pass på dere selv og hverandre
• Møt uthvilte på skolen
• Dra hjem før skolen starter og få dere en 

dusj og litt mat
• Ikke møt opp på skolen dersom du er 

påvirket 
• Hvis vi må, kan vi ringe vi hjem for å be 

foreldrene deres om å hente dere på 
skolen 



Ungdata 2019: 
Foreldre er viktige, selv etter fylte 18 år



Våre informasjonskanaler

• Følg med på kalenderen på 
skolens hjemmeside

• Sms fra skolen

• Informasjon til elevene på 
skolens Elevteam

• Ta kontakt med oss hvis du 
lurer på noe! 

https://viken.no/stabekk-vgs/


Foreldremøte 15.april 2021

Helsesykepleier Hanne Molander Ott

Stabekk vgs

Russetid 2021



Hvordan er det å være 

russeforeldre?

*Unge voksne over 18 år

*Balanse mellom ansvar og selvstendighet - passe på

*Snakk sammen, vis interesse, følg med

*Åpne opp for samtaler om vanskelige tema 

– Vis at du tåler. Unngå foredrag eller forhør

*Lettere å ha grenser om de er avtalt på forhånd

Bilde: Rustelefonen.no



ANDRE PRAKTISKE RÅD



VAKSINE MOT HJERNEHINNEBETENNELSE:

Vaksine-hallen på Rud:

(14. + 15. mars)
21. + 22. mars
kl. 14:00 – 18:00

Pris: 620,-

God beskyttelse i 5 år



Symptomer på hjernehinnebetennelse:

*Kvalm, oppkast

*Hodepine

*Høy Feber

*Nakkestiv

*Utslett

* Inkubasjonstid 2-10 dager

* 10% av de som får sykdommen dør. Søk lege tidlig! 
Uvaksinert ungdom med feber bør ses til på natten.

Bilde: fhi.no



RUSMIDLER

Mye er lett tilgjengelig

- klarer/vil ungdommen si nei?

- Ungdata: 30% i vg3 har prøvd hasj

Prøver kanskje noe første gang?

Hva med blanding?

Hva tenker ungdommen?

Hva er du som foreldre bekymret for?

Snakk om temaet – spør, vis interesse



FOREBYGGE OVERGREP

Viktige telefoner:

Legevakt: 116 117

Politi: 112



OSLO POLITIDISTRIKT

RUSS 2021
Politibetjent Stig Kvande
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2 Politiets fokusområder

1 Politiets utgangspunkt

4 Konsekvenser

3 Sosiale medier

6 Tips til trygg russefeiring

5 Ta vare på hverandre



Politiets utgangspunkt:

• Minst mulig innblanding fra politiet.

• Passer på, på godt og vondt.

• Samme sett med lover og regler gjelder.

• Mer synlig.

• Mer kontroll.
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Politiets fokusområder:

• Trafikksikkerhet 

-Stapping

-Kjøreteknisk

-Musikkanlegg

-Sjåfør 

-Rulling

• Ro –og orden

• Vold/trusler

• Annen kriminalitet
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Sosiale medier:

Russens «Vær varsom-plakat»:
1. Ikke legg ut russebilder på nett uten 

samtykke fra personen/-ene som er fotografert.
2. Respekter de som ikke vil bli eksponert på Internett.
3. Vent med å legge ut bilder på nett til dagen etter.
4. Ikke legg ut bilder du tror svigermor ikke vil se.
5. Husk at de mest minneverdige festene er ofte de som ikke dokumenteres.
Kilde: slettmeg.no
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Str.l. §311



Konsekvenser/bøtesatser:

• Politiattest

• Sosiale medier

• Konkurransesamfunn

• Videre utdanning

• Forsvaret

• Relasjoner

• Bøter
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Ta vare på hverandre!

• Vold / voldtekt

• Rus / mengde

• Mat / søvn

• Dråpesmitte

• Kaldt / klær

• "Lekeruss"
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Tips for en trygg russefeiring:

• Ta et oppgjør med hvilke holdninger du ønsker å representere.   

• Konseptet russ fritar ikke fra folkeskikk og straffeansvar.

• Skriftlige russebusskontrakter og bytt på å være edruruss. 

• Pass på hverandre og vis hensyn til samfunnet for øvrig.

• Rus/mengde/vit hva du får i deg.

• Forsvarlig og edru sjåfør. 

• Rett deg etter pålegg fra politiet og andre myndigheter. 
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Spørsmål?


