
Viken viser vei. viken.no

Informasjonsmøte om russetid
29.03.22 kl. 18.00



Program for kveldens møte
1. Informasjon fra skolen                           

Katrine Enghaug (rektor) og Annastina Lejdelin 
(assisterende rektor)

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

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

4. Erfaringsdeling og diskusjon:
▪ Rom H111: Ikke på buss (Katrine)
▪ Rom H112: Jenter på buss (Annastina, Lene A)
▪ Rom H117: Gutter på buss (Hanne og Per)



Vitnemål 

• Eksamen er avlyst!
‒ 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

• Alle karakterer er kun standpunktkarakterer og det er viktig å bruke 
alle muligheter til å vise kompetanse 

• Vitnemål kommer i uke 25 (rundt 22-24 juni). 

• Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål 



Kompetansebevis

• Hvis man ikke består alle fag får man et kompetansebevis

• Hvis man får karakter 1 i et eller flere fag har man rett på særskilt eksamen (§ 3-35 i forskrift til 
opplæringsloven)

‒ Retten til ny, utsatt og særskilt eksamen gjelder kun ved første påfølgende eksamensperiode.
‒ Du beholder standpunktkarakteren i faget.
‒ Dersom du ikke går opp til første påfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og standpunktkarakteren 

faller bort.
‒ Skolen spør om eleven ønsker å avlegge eksamen og man må svare innen oppgitt frist. 
‒ Skolen melder opp til eksamen og man skal ikke betale eksamensavgift 
‒ Kan få førstegangsvitnemål

• Hvis man får ikke vurdering (IV) på grunn av høyt fravær eller manglende vurderingsgrunnlag må 
man ta faget som privatist. 

‒ Må selv melde seg opp som privatist i faget og dekke eksamensavgiften
‒ Mister muligheten for førstegangsvitnemål 



Klagefrister
• En elev kan klage på:

‒ alle standpunktkarakterer i fag og i orden og atferd. 
‒ vedtak om at du ikke har fått standpunktkarakter i et fag (IV).

• Offentliggjøring av karakter 14.6

• Kom for veiledning hos rektor før du sender klagen 

• Klagen bør begrunnes. 

• Hurtigklagefrist: 16.6 kl. 12.00
‒ Får utvidet tid i samordna opptak (10.7) Ta kontakt med saksbehandler for å laste opp dokumentasjon på klage
‒ Svaret på klagen kommer rundt 1. juli. 

• Ordinær klagefrist er 10 dager fra offentliggjøring av karakter som er 24.6. Faglærere/kontaktlærer uttaler seg skriftlig om hvordan karakter 
er fastsatt og rektor om saksbehandlingen 

• Klagen behandles av en klagenemnd i fylkeskommunen og de ser på om gjeldende regler for karaktersetting er fulgt. 

• Ved medhold i klage på standpunktkarakter i fag, vil nemnda presisere hvilke regler som er eller kan være brutt. Saken sendes så tilbake til 
skolen der rektor og faglærer gjennomfører en ny vurdering.

• Ved medhold i klage på standpunktkarakter i orden og atferd, vil nemnda selv endre den opprinnelige karakteren på bakgrunn av
opplysningene i saken.

• I alle typer karakterklager kan et vedtak om medhold føre til at karakteren enten går opp eller ned, men den kan også forbli uendret.



Fravær

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

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

• Enkelte fraværsgrunner kan det også søkes om fratrekk fra på 
vitnemålet 
‒ Inntil 10 hele dager 



Elevundersøkelsen 2021 
Årets Vg3-elver



Viktige datoer 

Heldagsprøver Vg3

• 5. april: Norsk hovedmål

• Uke 16 og 17: Programfag
‒ 19. april
‒ 21. april
‒ 26. april
‒ 29. april 

• Fridager i mai
‒ 17.5 og 26.5 (Kristi himmelfarts dag)
‒ Ingen andre fridager

Avslutning for Vg3-elever og foresatte

• Torsdag 16. juni i gymsalen
‒ To avslutninger samme ettermiddag/kveld



Skole og russetid
• Ungdommene fortjener en fin og hyggelig russetid  
– nå mer enn noen gang

• En inkluderende russefeiring er alles ansvar 
‒ Hva kan elevene gjøre for at alle skal føle seg inkludert?

• Avslutningen og innspurten av 13 års skolegang
‒ Balansere mellom feiring og læring

‒ Vitnemål og standpunkt: Fravær og vurderingsgrunnlag

‒ Vise kompetanse i timene helt til standpunkt settes

• Følge skolens ordensreglement

• God dialog er viktig: Russestyret, åpen dør



Skoletid og russetid: Våre råd til elevene

• 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 nødvendig, ringer vi hjem for å be 
foreldrene dine om å hente deg på skolen 

• Det er ikke lov å arrangere russeaktiviteter på 
skolene i Asker og Bærum



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



Våre informasjonskanaler

• Følg med på kalenderen på 
hjemmesiden

• Sms fra skolen

• Informasjon til elevene på 
Elevteamet

• Ta kontakt med oss hvis du 
lurer på noe

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


Foreldremøte 29.Mars

Helsesykepleier Hanne Molander Ott

Stabekk vgs

•

Russetid 2022



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



Symptomer på hjernehinnebetennelse:

* Kvalm, oppkast

*Hodepine

*Høy Feber

*Nakkestiv

*Utslett

* Inkubasjonstid 2-10 dager

* Dråpesmitte

* 70% av friske ungdommer har bakterien i halsen

* 10% av de som får sykdommen dør. Søk lege tidlig

* Uvaksinert ungdom med feber bør ses til på natten.

Bilde: fhi.no



VAKSINE MOT HJERNEHINNEBETENNELSE:

For de som enda ikke har tatt 
meningokokkvaksine: 

Bærum: 

Folkehelsekontoret. Timebestilling tirsdag, 

onsdag og torsdag på dagtid. 

Pris: 620

Asker:

HFU i Asker på en tirsdag eller torsdag mellom 

kl. 16-19. Ingen timebestilling

Gratis

God beskyttelse i 5 år



RUSMIDLER

Mye er lett tilgjengelig

- klarer/vil ungdommen si nei?

- Ungdata: 30% i vg3 har prøvd hasj

Prøver kanskje noe første gang?

Russetiden flytter grenser?

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


