
VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1 
30. og 31. august 2022

Mens du venter på at 
møtet skal begynne:

Skann QR, og logg deg 
inn i Everyday for å 
følge med på din ungdom 
(hvis du ikke allerede har gjort det☺)

Legg inn kontaktinfo er du snill



Program

• Litt om skolen

• Å være elev i videregående skole

• Samarbeid mellom foresatte og skolen 
- hva kan foresatte bidra med?

• Retten til et trygt og godt skolemiljø - §9A
- det kommer en russetid

• Fraværsreglene i videregående skole 
– og reglene som gjelder under korona…

• Streiken…

• Til slutt: klassevise møter



En kombinert videregående skole
• 1000 elever fra ca. 35 kommuner
• 230 ansatte fra 11 kommuner
• Ca. 100 hybelboere

To skolesteder:
• Stjørdal sentrum (hovedskolen)
• Sutterøy



Studieforberedende:
• Medier og kommunikasjon
• Musikk, dans og drama
• Studiespesialisering
• Påbyggingsår

Yrkesfag:
• Bygg- og anleggsteknikk
• Elektro og datateknologi
• Frisør, blomster, interiør og 

eksponeringsdesign
• Helse- og oppvekstfag
• Restaurant- og matfag
• Salg, service og reiseliv
• Teknologi og industrifag

10 utdanningsprogrammer:
• 7 yrkesfaglige 
• 3 studieforberedende 
• Særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

Landslinje for yrkessjåfør 
Voksenopplæring
Innføringsklasse

Ole Vig tilbyr:



• Mye nytt!
• Mange nye mennesker
• Studieforberedt eller klar for arbeidslivet
• Snart voksen
• Større frihet – og mer ansvar
• Elevtjenesten er til for elevene:

• Helsesykepleier
• Sos.ped
• Miljøveileder
• Karriereveiledere
• Spes.ped
• Oppfølgingstjenesten
• Tilretteleggingsteam
• Koordinator for minoritetsspråklige

Å være elev i videregående skole



Forventninger til samarbeid

• Foresattes betydning for barn og unges 
læring og utvikling

• 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

• Følg med på Everyday for foresatte

• Ta kontakt med kontaktlærer ved spørsmål 

Skillet mellom arbeid og fritid har blitt litt utydelig for 
lærere i en digital tid, henvendelser kommer i mange 
kanaler og til alle tider. Ber derfor om at henvendelser 
primært skjer i arbeidstiden med mindre det haster. 

https://web.trondelagfylke.no/ole-vig-videregaende-skole/praktisk-informasjon/foresattetilgang-everyday/


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.

Vi ønsker å gi elevene mulighet til å ordne opp sjøl…

Trygt og godt skolemiljø §9A 



Skolen skal: 

• Følge med 
• Gripe inn
• Varsle
• Undersøke
• Sette inn tiltak
• Dokumentere

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 statsforvalteren

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

• 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 statsforvalteren.

Statsforvalteren 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.



Russetid

• Hva skolen kan og ikke kan 
bestemme 

• Studieforberedende og 
yrkesfag

• Det legges mange planer

• Det inngås forpliktende avtaler

• Ikke alle gleder seg…

• Russegrupper

• Individet vs. det kollektive

• Foresattes rolle



• 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.

• Egne Koronaregler er nå opphevet.

Fraværsgrensa (10%)



Dokumentasjon av fravær

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

• 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)
• Ordinære kjøretimer og selve oppkjøringen unntas ikke

Streiken: Ta vare på dokumentasjon!



• Viktig at elevene følger med på sitt fravær i Everyday 
• Inntil 15 min. for sen/for tidlig avreise = anmerkning
• Ved overskredet fraværsgrense 1. termin, kan man likevel få 

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

• Sletting av inntil 10 dager fravær på vitnemålet

Diverse om fravær…

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


• Konsekvenser av streiken:
• Bortfall av undervisning i ulik grad – timene erstattes ikke
• Dette gjelder ordinær undervisning og spesialundervisning
• Mange kontaktlærere er tatt ut i streik

• Helhetlig oppfølging av elever svekkes betydelig
• Mangelfull/svekket kontakt mellom skolen og foresatte/elever

• Karriereveiledere og sos.ped i streik
• Ledere tatt ut i streik– ikke alltid vikarer ved sykdom Kommunikasjon 

går direkte fra lærere til elever
• Umulig å legge ut timeplaner for klassene på nett

Vi gjør det vi kan for å hjelpe ungdommene med de ressursene vi har til 
rådighet i streikeperioden, og vil iverksette forsterkede tiltak etter at 
streiken er over. 

Streik: Ole Vig vgs tatt ut 22. aug



Ole Vig videregående skole

• Nyttig informasjon finnes på skolens hjemmeside

• Lik skolen på

https://web.trondelagfylke.no/ole-vig-videregaende-skole
https://www.facebook.com/olevigvgs


trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


