
VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 
FOR VG2 YRKESFAG

23.10.2019



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 fra og med høst 2020.

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%)



Dokumentasjon av 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

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. = forseintkomming
• Ved overskredet fraværsgrense 1. halvår, kan du likevel få 

standpunkt (dersom du ikke passerer 10 % på hele året)
• Enkeltvedtak og klagerett
• Fravær i mai (både fysisk og mentalt)….
• Kombinasjonen fest, rus, skole - en dårlig ide

• 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

Forventninger til samarbeid



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…



NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING

RUSSETID



NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING

Utenforskap

•Ta del i et fellesskap

•Utenforskap «rota til mye vondt»

•Ole V russen-fellesskap

Værnes lensmannsdistrikt



NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING

Værnes lensmannsdistrikt

ALKOHOL OG RUSSETID

• Russetid er ofte forventninger om drikking av alkohol.

- russetiden – blir lengre og lengre….

- festing i ukedager som i helger

• Alkohol er et lovlig rusmiddel, men aldersgrensen er 18 år!

• Tydelige voksne.

• Kulturbetinget. Sterkt tilstede i Trøndelag.

- tidlig debut 

- kultur med mye overstadig beruselse

- Ansvarlig alkoholhåndtering

• Vold og ulykker henger i stor grad sammen med alkoholbruk, kanskje særlig i 
ungdomstiden og russetiden.

- kunnskap og konsekvenser.



NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING

Værnes lensmannsdistrikt

BRUK AV RUSMIDLER

•Rus nedsetter dømmekraften

•Drikking av alkohol 
på offentlig sted er straffbart.

•Bruk av andre rusmidler som 
hasj, amfetamin, kokain og doping m.m 
er straffbart.



NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING

Værnes lensmannsdistrikt



NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING

Værnes lensmannsdistrikt

”Vanligste” lovbrudd blant russen

• Ordensforstyrrelser (støy/festbråk, slagsmål, provoserende adferd, beruselse)

• Ikke etterkomme pålegg

• Drikking på offentlig sted

• Legemsfornærmelser, vold

• Kidnapping

• Blotting

• Bruk av illegale rusmidler

• Skadeverk

• Tilgrising/urinering

• Bruk av uriktig eller falsk ID

Disse lovbrudd kvalifiserer til anmeldelse

• Utsagn: I russetiden er ”alt” lov!

• Politiets svar: Unngå bagatellisering av lovbrudd, loven gjelder også for russen!



NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING

Russen og politiet

•Vil spille på samme lag

•Aktivt inn før russetiden, og tilstede under russetiden.

•God relasjon med forsamlingssteder. Søke. 10% av ant solgte billetter-vakter, over 25 år, helst 
voksne.

De er over straffbarlavalder, de fleste er myndig, ansees som voksne og loven gjelder også i 
russetida. Ta ansvar selv.

Værnes lensmannsdistrikt



NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING

Værnes lensmannsdistrikt

SPØRSMÅL?



Karriereveiledning



Veien videre

Læretid -> Jobb
Læretid -> Påbygg
Læretid -> Påbygg -> Høyere utdanning
Læretid -> Høyere utdanning (Y-veien)
Påbygg

Opplæringskontor
Oppfølgingstjenesten (OT)



Læreplass

Arbeidsavtale med godkjent lærebedrift
Bosted
Arbeidstid

2-delt søknad
• Vigo med frist 1. mars
• Arbeidsgiver



• Elever skaffer seg læreplass med T1-karakterer
• Orden/adferd
• Fravær
• Kroppsøving

• Ingen dramatisk nedgang i karakterer
• Fagbrev krever bestått i alle fag

Skole fortsatt viktig



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


