
Viken viser vei. viken.no

Velkommen til Stabekk vgs.

Foreldremøter for Vg1

Torsdag 9. september



Om skolen vår

• Etablert i 1923 

• 400 elever, 60 ansatte

• Studiespesialisering, fem 
klasser pr. trinn

• Energi og miljøfag, én klasse 
pr. trinn

• Voksenopplæring på dag og 
kveld, 150 elever



Skolestart med 
MOT, 
bokutlevering 
og grilling



Avslutning av 
verdiuken 2021, 
klassekamp på 
Vg1



Hvem er hvem?

• Katrine Enghaug (rektor)

• Anna Kristina Lejdelin (ass. rektor)

• Ragnhild Klingenberg (adm. leder)

• Avdelingsledere
‒ Kristin Berntsen (språk). Trinnleder Vg2

‒ Ketil Førsund (samfunnsfag og VO). Trinnleder Vg3

‒ Karoline Mihle-Koller (Energi- og miljø og realfag). Trinnleder Vg1 og E&M

• IT-kontoret, vaktmesteren, biblioteket, administrasjonen



Elevtjenesten

• Lene Røsok Dahl 
(rådgiver)

• Lene Aspenes (rådgiver)

• Hanne Molander Ott 
(helsesykepleier)

• Per Myrstad Kringen 
(miljøarbeider)



Hva kan dere forvente av oss?

• Dyktige og engasjerte ansatte 

som bryr seg, støtter og 

utfordrer elevene 

• Faglig fokus og tett oppfølging av 

hver enkelt elev

• Aktiviteter som bidrar til å bygge 

et godt klassemiljø



Vi forventer at elevene:

• er nysgjerrige, engasjerte og 
deltar aktivt i egen 
læringsprosess

• møter forberedt til timene

• samarbeider med alle elever

• spør når de ikke forstår

• inkluderer alle medelever i 
klassemiljøet

• viser respekt for medelever og 
voksne

• følger regler og rutiner



§9A – trygt og godt skolemiljø
«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring»

• Skolens handlingsplan: 
‒ Alle ansatte har plikt til å varsle, undersøke og handle dersom de ser eller får 

vite om uønskede hendelser i elevmiljøet

‒ Informer kontaktlærer, rådgivere, miljøarbeider, faglærere eller noen i skolens 
ledelse dersom du opplever, ser eller får høre om uønskede hendelser

‒ Skolen følger opp med tiltak, samtaler og en aktivitetsplan

‒ Snakk med oss dersom det ikke blir bedre. Dialog er det aller viktigste for at en 

vanskelig situasjon skal bli bedre

‒ Se mer informasjon på Elevteamet og Viken fylkeskommunes hjemmesider

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skolemiljo/


Trivsel er viktig for læring

• MOT-skole

• Skolestarten: Faddere og MOT-
besøk

• Sosiale aktiviteter 

• Alle skal oppleve et trygt og 
godt sosialt miljø

• Stabekk Games

• Aktivt elevråd





Resultater 2020-21



Resultater 2020-21



Trafikklysmodellen: Gult nivå

• Følg de generelle smittevernreglene

• Hurtigtester to ganger i uken: Se spørsmål og svar fra Udir.

• Gult nivå: Begrense antall nærkontakter mest mulig

• Klassekart og faste plasser

• Kantinen er åpen, elevene oppfordres til å være mest mulig ute i pausene, 
tre soner ute fordelt på trinn

• Fraværsregel: Midlertidig unntak fra dokumentasjon fra lege, psykolog

• Finn informasjon på skolens elevteam, skolens hjemmeside og sms

• Få koronainformasjon på Bærum kommunes hjemmeside

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#a166073
https://viken.no/stabekk-vgs/
https://www.baerum.kommune.no/korona/barnehage-og-skole/


Teams på Stabekk høsten 2021:
• Elevteam
• Fagteam



Fagfornyelsen 2021

• Kompetansebegrepet: Å bruke kunnskapene sine

• Dybdelæring, lærelyst, motivasjon og mestring

• Lære og lære, kritisk tenkning

• Tverrfaglige temaer
‒ Folkehelse og livsmestring
‒ Demokrati og medborgerskap
‒ Bærekraftig utvikling

• Underveisvurdering med og uten karakter
‒ Jobbe godt i timene og vise kompetanse underveis 
‒ Det er lov å prøve og feile underveis mens man lærer
‒ Egenvurdering og dialog med lærerne



Kommunikasjon

Følg med på skolens hjemmeside:
Stabekk videregående skole (viken.no)
- Viktig informasjon, aktuelle saker, 

kalender, skolerute mm.

Får dere ikke mail fra oss, gi oss 
beskjed på: stabekkvgs@viken.no

Lik oss på Facebook

https://viken.no/stabekk-vgs/
mailto:stabekkvgs@viken.no


Slutten av dagens klassemøte

• «It takes a village to raise a child»

• Diskuter felles utfordringer og 
grenser

• Utveksle gjerne 
kontaktinformasjon

• Vi er skeptiske til at Vg1-elever 
ruller med russen

• Dialogen hjemme er viktig



• Forebyggende avsnitt Bærum (Ungdomspatruljen) er delt i to 
team av tre operative forebyggere, en radikaliseringskontakt, 
en mangfoldskontakt og en leder (Torkel Fjermestad)

• Avsnittet arbeider individ- og miljørettet i tett samarbeid med 
kommunen og andre gjennom SLT. Det er lavterskel for å ta 
kontakt ved bekymringer.

• Forebyggerne jobber turnus. 

• Skolekontakt Stig Kvande har jobbet fem år ved forebyggende 
avsnitt i Oslo politidistrikt. Ønsker dere å komme i kontakt 
med han er det bare å sende mail til adressen under. 

Kontaktinfo:

Oslo.vest.forebyggende@politiet.no

Send en mail, så tar en forebygger kontakt så raskt som mulig.

mailto:Oslo.vest.forebyggende@politiet.no


Viktige datoer fremover

• August: Bli-kjent-turer 

• 07.09: Skolevalg 

• 16.09: Aktivitetsdag, Øverland

• 09.11: Psykisk helsedag for Vg1

• 16.11: Digital undervisning for alle (stor privatist-dag)

• 17.11: Innsamlingsdag for Etiopia

• 09.12: Foreldremøte om fagvalg til Vg2

• Uke 49: Heldagsprøve matematikk

• Uke 50: Heldagsprøve engelsk



Læring krever utholdenhet og hardt arbeid! 

Lykke til med skolestarten☺



Klassemøter

Klasse Kontaktlærere Rom

1STB Hanne L’Orsa og Håkon Løberg H114

1STD Sigrid Nortvedt og Adrian Larsen H116

1STE Are Stenberg, Preben Karlsen H117


