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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



Hvem er hvem?

• Katrine Enghaug (rektor)

• Anna Kristina Lejdelin (ass. rektor)

• Ragnhild Klingenberg (adm. leder)

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

‒ Kristin Berntsen (språk). Trinnleder Vg2

‒ Ketil Førsund (samfunnsfag og VO). Trinnleder Vg3

• 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



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

• 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

• Koronainformasjon: Bærum kommune, elevteam, skolens hjemmeside



Fagfornyelsen 2021
• Kompetansebegrepet: Å bruke kunnskaper

• 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



Fag i Vg2 SSP, avgangsfag er uthevet

• Matematikk 2P, S1 eller R1 

• Fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk)

• Tre programfag 

• Norsk

• Historie (2t)

• Kroppsøving (2t)



Fag i Vg2 E&M, avgangsfag er uthevet

• Matematikk 2P, S1 eller R1 

• Samfunnskunnskap 

• Ett programfag

• Forvaltning og drift

• Produksjon og tjenesteyting

• Yrkesfaglig fordypning

• Norsk

• Kroppsøving Eksamen 2LGA:
Elevene på energi og miljøfag skal opp til tverrfaglig 
eksamen og kan bli trukket ut til en ekstra eksamen 
(20 %)



Eksamen Vg2

• Elevene på studieforberedende skal opp til én eksamen enten skriftlig 
eller muntlig

• Hva skjer hvis man er syk på eksamen? Eleven må opp til ny eksamen 
til høsten og da er det et nytt trekk av fag

• Karakter 1 til eksamen? Ny eksamen til høsten i samme fag

• Karakter 1 i standpunkt? Særskilt eksamen til høsten i samme fag

• IV i standpunkt eller IM til eksamen? Elevens ansvar å melde seg opp 
til  privatisteksamen. Standpunkt og evt. eleveksamenskarakter 
erstattes



Viktig før Vg3: Fagvalg
• Elevene går enten på:

• Elevene på SSP må velge minst to programfag de skal fordype seg i innen sitt programområdet 
(realfag/språk, samfunnsfag og økonomi) på Vg3

• Nytt med fagfornyelsen: Matematikk S2 og R2 gir fordypning i begge programområder.

• De skal velge totalt 3 programfag til neste år. Prøvevalg: 17. desember. 

• I tillegg må elevene søke i VIGO innen 1 mars. 

Programområde
for realfag

Programområde for språk,
samfunnsfag og økonomieller



Viktige datoer fremover
• 16.09: Aktivitetsdag, Øverland

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

• 17.11: Innsamlingsdag for Etiopia

• 02.12: Heldagsprøve matematikk

• 08.12: Heldagsprøve fremmedspråk

• Terminprøver i programfag på halve fagdager før jul

• Uke 5 og 6: Besøk av rådgiver i Vg2-klassene

• 17.02: Vg2 besøker utdanningsmesse

• Etter 17. mai: Skriftlig eksamen

• Juni: Muntlig eksamen



VIS, Teams og Office 365

• Elevene ser timeplan, fravær, vurderinger, karakterer, anmerkninger, 
meldinger mm. i VIS  (Visma In School).

• Elevenes fagvalg, søknader, dokumentasjon på fravær og 
oppmeldinger til eksamen registreres i VIS

• Før elevene fyller 18 år kan foreldre logge seg på VIS via ID-porten. 

Her ser dere, kontaktopplysninger, timeplan, fag og faglærere.

• Foreldre kan ikke se informasjon om sine barn etter at de er fylt 18 år 

• Teams og OneNote brukes til fag, læring og kommunikasjon



• 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


Kommunikasjon

Følg med på skolens hjemmeside:
https://viken.no/stabekk-vgs/
- 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

