Velkommen til Stabekk vgs.
Foreldremøte for Vg2
Torsdag 15. september
Viken viser vei.

viken.no

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)
• Avdelingsledere
‒ Ketil Førsund (samfunnsfag og VO).
Trinnleder Vg1
‒ Karoline Mihle-Koller (energi- og miljø
og realfag). Trinnleder Vg2 og E&M
‒ Kristin Berntsen (språk). Trinnleder Vg3
• Ragnhild Klingenberg (adm. leder)

Elevtjenesten
• Anja Nordnes
(elevasistent)
• Lene Aspenes (rådgiver)
• Lene Røsok Dahl
(rådgiver)
• Hanne Molander Ott
(helsesykepleier)
• Per Myrstad Kringen
(miljøarbeider)

Trivsel er viktig for læring
• MOT-skole
• Skolestarten: Faddere og MOTbesøk
• Sosiale aktiviteter
• Alle skal oppleve et trygt og
godt sosialt miljø
• Stabekk Games
• Revy
• Aktivt elevråd

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

Viktige endringer i vurderingsforskriften, 2020
• Underveisvurderingen skal fremme lærelyst.

• Underveisvurderingen skal være en integrert
del av opplæringen.
• Eleven skal få mulighet til å vise kompetansen
sin på flere og varierte måter.

Hvordan kan elevene lære mest mulig?
• Være aktive i sin egen læringsprosess.
• Huske at læring foregår hele tiden og ikke bare når de
øver til en prøve eller presentasjon.
• Bruke hver time som en mulighet til å heve og vise
kompetanse i hvert enkelt fag.
• God læring foregår i en langsiktig prosess. Jobb derfor
jevnt i fagene og unngå skippertak.
• Egenvurdering er en viktig mulighet for elevene til å bli
bevisst på hva de kan og hva de må jobbe mer med.
• Lærerne er elevenes viktigste ressurs og heiagjeng.
Derfor vil de at elevene involverer dem og bruker dem.

Streik på Stabekk fra tirsdag 13.09
• På Stabekk ble 33 lærere tatt ut i streik - ca. 2/3 av den totale lærerstaben.
• I undervisningsøkter som utgår pga. streiken vil det ikke være lærere til stede og
det vil ikke bli tatt fravær i disse øktene.
• Undervisningsøkter som ikke er rammet av streiken gjennomføres til vanlig
oppsatt tid på timeplanen. Her er det obligatorisk oppmøte og fraværsgrensen
gjelder som vanlig.
• Resultatet for elevene blir mange «hull» på timeplanen og mye selvstendig
arbeid.
• Timeplanen er justert slik at kun de undervisningsøktene som gjennomføres
synes for elevene i VIS
• Plan for hvilke undervisningsøkter som går som vanlig ligger også på elevteamet
og hjemmesiden.

Streik på Stabekk fra tirsdag 13.09
• Elevene kan følge med på planer i alle fag på Teams
• De kan gjerne komme på skolen og jobbe med fag sammen med
makkergruppene sine el.l.
• Hvem er på skolen mens streiken pågår?
‒ Elevtjenesten inkl. rådgivere, ledelse, administrasjon og lærere som ikke streiker.
‒ Biblioteket og kantinen er åpne som vanlig.

• Bidra gjerne hjemme med struktur og planlegging nå som elevene må klare
seg mye selv.
• Informasjon: Følg med på Elevteamet og hjemmesiden vår.

Undervisning som går som vanlig ved streik

Fag i Vg2 SSP, avgangsfag er uthevet
• Matematikk 2P, S1 eller R1
• Fremmedspråk
• 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:

Programområde
for realfag

eller

Programområde for språk,
samfunnsfag og økonomi

• Elevene på SSP må velge minst to programfag de skal fordype seg i innen sitt
programområde (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.
• Frist prøvevalg: 19. desember. Endelig fagvalg: 20. januar.
• I tillegg må elevene søke i VIGO innen 1 mars.

Fraværsgrensen er tilbake
• Fra og med skolestart 2022 må alt helsemessig fravær må
dokumenteres fra lege, psykolog, tannlege, fysioterapeut osv.
• Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær.
• Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil
som hovedregel ikke få karakter i faget.
• Vær oppmerksom på fag med få timer (kroppsøving, geografi, 2P,
historie Vg2, religion mm.).
• Elevene får varsel fra faglæreren sin hvis de står i fare for å ikke få
karakter i faget enten pga. høyt fravær eller pga. manglende
vurderingsgrunnlag i faget.
• Tilstedeværelse i timene er viktig for elevenes vurderingsgrunnlag.
• Det er veldig viktig at elevene følger med på fraværet sitt i VIS.

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
• Foreldre kan ikke se informasjon om sine barn etter at de er fylt 18 år
• Teams og OneNote brukes til fag, læring og kommunikasjon

Teams på Stabekk høsten 2022
•
•
•

Elevteam
Fagteam
OneNote

Kontaktlærere i Vg2
Klasse
2LGA

Kontaktlærere
Kriki De Smet

2STA

Trude Solheim

2STB

Daniel Ergo Biesenbaum

2STC

Line Eliasson Melhus

2STD

Ann-Cecilie Siggstedt

2STE

Are Stenberg

Foreldrepålogging i VIS
Gå inn på skolens hjemmeside: Stabekk videregående skole (viken.no)

Foreldre logger seg inn via ID-porten

Elever logger seg inn med Feide

Hva ser foresatte i VIS?

Kommunikasjon
Følg med på skolens hjemmeside:
Stabekk videregående skole (viken.no)
- Viktig informasjon, aktuelle saker, kalender,
skolerute mm.
- Kontaktopplysninger: Telefon og e-post

- Alle elever må opprette en digital postkasse:
Sensitiv informasjon sendes ikke på e-post:
Mer info om dette på skolens hjemmeside.

Lik oss på Facebook

• 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 pappapermisjon til januar 2023.
Kontaktpersoner i høst: Line Børsand og Jimmy Wilhelmsen.
Kontaktinfo:
Oslo.vest.forebyggende@politiet.no

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

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

Skolens ansvar

Varsle, undersøke og
handle dersom vi ser eller
får vite om uønskede
hendelser i elevmiljøet.

Følge opp med tiltak,
samtaler og en
aktivitetsplan ved behov.

Oppfordre ansatte, elever
og foresatte til å ta
kontakt med oss hvis de
ser eller får høre om
uønskede hendelser.

Se mer informasjon om
skolemiljø og §9A på
skolens hjemmeside.

Tips til deg som er foresatt til fremtidig
russ – fra Elevombudet i Viken
1.

Forebygg! Snakk om hvordan de vil ha det på skolen og hvordan de kan
bidra til et bra miljø

2.

Snakk om russefeiringen i forkant. Hva slags feiring ønsker de? Hvordan kan de
bidra til en positiv feiring for alle?

3.

Vær der for ungdommen din! Gjør det lett å komme til deg med positive og
negative opplevelser.

4.

Inkluder alle alltid. Sørg for at ungdommen din tar ansvar for andre.

5.

Tør å sette grenser, og stå i dem.

6.

Bry deg om andre ungdommer. Du kan være en trygg voksenperson å
snakke med.

7.

Snakk om egne grenser og viktigheten av å respektere andres. Snakk om
vennskap, utenforskap, rusbruk, press, knuteregler og sexpress. Åpenhet og
trygghet er viktig.

8.

Ha på telefonen - alltid!

9.

Snakk og samarbeid med andre foresatte! Ha gjerne en egen
Facebook- gruppe.

10. Samarbeid med skolen og bidra til godt skolemiljø.

