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Program

• Kort presentasjon av skolen og skolens satsningsområder
• Avslutning av tre års videregående opplæring – hva kan foresatte 

bidra med?
• Retten til et trygt og godt skolemiljø §9A
• Kort oppsummering av fraværsreglene
• Informasjon om og dialog rundt hvordan ulike instanser 

samarbeider med og rundt russen. Skolens og politiets tanker 
rundt russefeiringa. Helsesøster, Stjørdal kommune

• Klassevise møter



Ole Vig videregående skole

• Nyttig informasjon 
finnes på skolens hjemmeside

• Lik skolens Facebookside!

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


• 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



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



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.

Apropos tiltak 1, trygt og godt 
skolemiljø, kapittel 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.



Hva betyr kapittel 9A i vår 
sammenheng?

• Alle har rett til å bli inkludert også i russefeiringa
• Hva erfarer vi så langt i år, hvilke erfaringer har vi med oss fra 

tidligere år?
• Russebuss, russegrupper, hva med dem som ikke er med?

• På russefester må den enkeltes trygghet og sikkerhet 
ivaretas. Dette vil politiet si mer om.

• Russens utspill og «ablegøyer» – både analogt og digitalt 
– kan ikke gå ut over andre ungdommer (eller andre) 
(jfr alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø)





• 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

• Dokumentasjon av fravær
• Dokumentasjon av fravær av helsemessige årsaker
• Dokumentasjon av fravær ved kronisk sykdom

• 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/


• Spørsmål?
• Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse
• Ungdomskontakten/forebyggende koordinator
• Politiet
• Klassevise møter

Helsesøster, Stjørdal kommune, 
politiet


