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Program

• Skolens satsningsområder
• En liten oppdatering på fraværsreglene
• Hva kan foresatte bidra med?
• Å bli studieforberedt
• Retten til et trygt og godt skolemiljø - §9A
• Om russefeiring
• Klassevise møter



1. Oppfølgingskultur – sikre positive læringsmiljø og elevenes 
læring. Arbeide aktivt for å videreutvikle et trygt og godt 
skolemiljø, og sikre gode rutiner og handlingsmønstre ved 
mistanke om eller registrering av mobbing og krenkelser (jfr
Opplæringslova § 9A). Utøve god vurderingspraksis –
vurdering for læring.

2. Relasjonskompetanse - arbeide aktivt for å bedre relasjoner 
mellom elever og lærer, mellom elevene og mellom de 
ansatte. 

3. Fagfornyelsen - forberede innføring av ny overordnet del av 
læreplanen og nye læreplaner i fag

Satsningsområder 2019-2020



• Elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel 

ikke få halvårsvurdering eller standpunktvurdering med karakter i faget 

• Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra 

fraværsgrensen (gjelder bl.a. sykdom)

• Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør 

det klart urimelig at eleven ikke kan få karakter, kan rektor bestemme at eleven 

likevel får karakter 

• Fraværsprosent regnes kun pr. fag – ikke av totalt fravær

• Eleven skal få varsel om evt. fare for ikke å få karakter på grunn av udokumentert 

fravær

Fraværsgrensa (10%)



Fravær

• Man kan søke om rett til bruk av egenmelding:
• Kronisk sykdom eller lidelse
• Dokumentasjon = legeattest som sier noe om fare for økt fravær

• Sletting av inntil 10 dager fravær fra vitnemålet

Nytt fra 01.08.19:
• Deler av fraværet i forbindelse med trafikkopplæring, kl. B 

kan unntas fraværsgrensa (må dokumenteres)
• Sikkerhetskurs på bane (4t) 
• Del 2 og 3 av sikkerhetskurs på vei (landevei 5t / planl & kjøring i 

variert trafikkmiljø 4t)



• Viktig at elevene følger med på sitt fravær!
• Inntil 15 min. – forsentkomming
• Ved overskredet fraværsgrense 1. halvår, kan du likevel få 

standpunkt (dersom du ikke passerer 10 % på hele året)
• Enkeltvedtak og klagerett
• Mer informasjon finner dere på hjemmesida

Diverse om fravær….

https://web.trondelagfylke.no/ole-vig-videregaende-skole/regler-og-rutiner/fravar/


• Foresattes betydning for barn og unges læring
• Vise positiv interesse for hva som skjer på skolen faglig og sosialt
• Snakk opp skolen, lærerne og skolearbeidet
• Bry deg om barnet ditt, og bry deg om flokken
• Knytt kontakter med ungdommene rundt din egen ungdom og 

foreldrene
• Ta kontakt!

Forventninger til samarbeid



• Fra grunnskole til universitet og høyskole
• Stort sprang som vgs skal utjevne
• Krav til selvstendighet for å lykkes
• Faglig kompetent og klar til høyere utdanning
• Elevene vil oppleve et noe lavere servicenivå – de skal 

forberedes til å klare seg selv
• Tøffere virkelighet når det gjelder frister
• Håndtere tidspress og gjøre prioriteringer
• God og effektiv studieteknikk, elever lærer på ulikt vis

Å bli studieforberedt



Nulltoleranse mot mobbing - regelverk om skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Trygt og godt skolemiljø §9A 



Skolen skal 

• følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen
• gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig
• varsle rektor
• undersøke det som har skjedd
• Sette inn tiltak helt til eleven har det godt

Hvis en elev opplever å bli mobbet 
eller krenket av en lærer eller andre 
som jobber på skolen, har skolen et 
ekstra ansvar for å følge opp saken.



Melde saken til fylkesmannen

Hvis du mener at skolen ikke har gjort nok for å 
stoppe krenkelser, kan du melde saken til 
fylkesmannen.

• Først må du ha tatt opp saken med rektor på 
skolen.

• Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken 
med rektor.

• Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen 
eleven går på nå.

• Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta 
kontakt med fylkesmannen.

Fylkesmannen skal finne ut om 
skolen har gjort jobben sin, og 
bestemme hva skolen skal gjøre for 
at eleven får det trygt og godt på 
skolen.



Russefeiring

• Privat anliggende
• Starter tidlig
• Ikke alle gleder seg
• Russegrupper
• Vær litt nysgjerrig…



Mer informasjon:

• Ta en titt på skolens hjemmeside
• Lik skolen på Facebook

https://web.trondelagfylke.no/ole-vig-videregaende-skole


trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


