
VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG3 
7. SEPTEMBER 2022



Program

• Avslutning av tre års videregående opplæring 
– hva kan foresatte bidra med?

• Kort oppsummering av fraværsreglene

• Retten til et trygt og godt skolemiljø §9A

• Informasjon om og dialog rundt hvordan ulike instanser samarbeider 
med og rundt russen. Skolens og politiets tanker rundt russefeiring.

• Streiken

• Klassevise møter



• Vise positiv interesse for hva som skjer på skolen faglig 
og sosialt

• Snakk opp skolen, lærerne og skolearbeidet

• Bry deg om ungdommen din, og bry deg om flokken

Forventninger til samarbeid



• 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!

NB! Vurderingsgrunnlag



• 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/


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 
• gripe inn
• Varsle
• undersøke
• Sette inn tiltak

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.



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? 
• Individet vs. det kollektive

• Det inngås forpliktende avtaler

• 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)

• Hva skolen kan og ikke kan bestemme 



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 ved bortfall av undervisning 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. 

Elevtjenesten er stort sett oppe og går med unntak av karriereveilederne

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


NORWEGIAN POLICE

Foreldremøte russ 
Ole Vig vgs

Politikontakt Hanne Blekkan
Hanne.blekkan@politiet.no

Side 1307.09.2022



Alkohol og russetid

• Russetid er ofte forventninger om drikking av alkohol.

- Russetiden – blir lengre og lengre…. Hele uka.

-Alkohol er et lovlig rusmiddel, men aldersgrensen er 18 år og

drikking på offentlig sted er ikke tillatt.

- Fester må søkes om, skjenkebevilling.

• Kulturbetinget. Sterkt tilstede i Trøndelag.

- tidlig debut 

- kultur med mye overstadig beruselse

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

- kunnskap og konsekvenser.
Side 1407.09.2022



RUSSETID OG RUS

-18 årsgrense, loven er lik!



• Nedsatt dømmekraft

• Utsatt for kriminalitet

• Skadevirkninger

• Vær et forbilde

• Snakk om rus med ungdommen-Ta et standpunkt!

• Rus/psykiatri tjenesten /ungdomskontakten i Stjørdal kommune

• Søk informasjon, www.weedensenteret.no, www.rusinfo.no, NRK "rus"

http://www.weedensenteret.no/
http://www.rusinfo.no/


Bildedeling. Ikke ha, ta eller del!Bildedeling. Ikke ha, ta eller del!

• Etter straffeloven § 311 (fremstilling av seksuelle overgrep mot 
barn/fremstilling som seksualiserer barn) er det blant annet ulovlig og 
straffbart å produsere, anskaffe eller besitte fremstilling som 
seksualiserer barn. Med "barn" menes i denne bestemmelsen personer 
under 18 år. Det er dermed i utgangspunktet straffbart å "dirtysnappe" 
med en person under 18 år

• De som jobber med seksuelle overgrep mot barn finner mange "egen 
produserte bilder" i beslag. Det vil si at bildene kan havne hos 
overgripere…



Skap en fin russetid

• Vær tilstede, vis omsorg, sett grenser

• Inkluder

• Husk lover og regler

• Andre husker deg uten russeklærne, det kommer en dag i morgen.

• Spill på lag med resten av samfunnet (som ikke har russetid)

• Mange er her for å bidra til en trygg og fin russetid



Til deg som russeforelder

• Realitetsorienter ungdommen.

• Vis omsorg, mye omsorg i mat.

• Vær tilstede og tilgjengelig.

• Spill på lag med skole, hjelpeapparat og politi.

Side 1907.09.2022



Følg oss gjerne på Facebook:  
”Politiet i Værnesregionen” 

Ta gjerne kontakt dersom det er noe:

Hanne.blekkan@politiet.no

https://www.facebook.com/politietivarnesregionen



