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Plan for møtet
q Om skolen og§9A

Om smittevern utdanningsprogrammet og div.
praktisk informasjon 

n Kristin Augdal, avdelingsleder MK

q Om elevtjenesten 
n Anne Brit Wilmann, rådgiver MK

p Møte m/ kontaktlærere
n 1MK1: Reidulf Wormdal og Mona Wisth
n 1MK2: Christina Einmo og Erlend J. Ytrehus 
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Trøndelag nettskole – Ressurssenteret - Privatisteksamen



Opplæringsloven

p Elevene skal utvikle kunnskap, 
ferdigheter og holdninger for å 
kunne mestre livet og for å kunne 
delta i arbeidslivet og fellesskap i 
samfunnet. 

p Vi som skole skal møte elevene
med tillit og respekt, men samtidig 
også krav og utfordringer.



§9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø

p Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som 
fremjar helse, trivsel og læring.



§9A, forts.
S k o l e n  s k a l :
§ Følge med på at elevene har det trygt og godt på skolen.
§ Gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig (vi kobler inn 

helsesykepleier, politiet, andre ved behov)
§ Varsle rektor
§ Undersøke hva som har skjedd
§ Lage en tiltaksplan for oppfølging og evaluering

§ Kan være at hendelser utenfor skolehverdagen, påvirker om en synes 
det er trygt å komme på skolen eller ikke, da skal skolen gripe inn.

§ Viktig med god dialog mellom skole og hjem – det er ikke alt vi ser.

§ Snakk med ungdommen om at det å si fra om negative hendelser, 
mobbing, trakassering IKKE er å sladre, men å ta ansvar for et godt 
fellesskap! 

Se nettsiden: nullmobbing.no for mer informasjon.



Smittevern høsten 20
p 1. Ingen syke skal møte på skolen
p 2. Hygiene og renhold
p 3. Kontaktreduserende tiltak

• GRØNT
• GULT
• RØDT

p Regionale helsemyndigheter styrer nivået
p GULT NIVÅ NÅ



1. Ingen syke skal møte på skolen
Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og 
sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til 
allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til 
skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har 
noen symptomer på luftveisinfeksjoner. (endret 08.09.2020)

p Dersom eleven har symptomer etter 2 dager, ring 
koronatelefonen: 905 09 052

p Venter på testing, eller resultatet av testingen? Eleven må 
holde seg hjemme.

p Testen negativ, men restsymptomer? Eleven kan komme 
tilbake på skolen.

p En i husstanden syk? Eleven kan komme på skolen.
p Allergier? Eleven kan komme på skolen.

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyheter/korona/hvem-kontakter-jeg-nar/

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyheter/korona/hvem-kontakter-jeg-nar/


2. Hygiene og renhold
p God håndhygiene. Anbefaler elevene om god håndvask 

flere ganger pr. dag.

p Håndsprit ved inngangsdører, i fellesareal og i klasserom.

p Desinfisering av pult og brukt utstyr.

p Host/nys i armkroken eller på et tørkepapir.

p Ingen håndhilsning eller klemming.

p Vi oppfordrer alle til å unngå kollektivtransport om det er 
mulig (FHI).



3. Kontaktreduserende tiltak
p Faste plasser i klasserommet, en meter avstand om mulig.

p Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til 
å holde en meter avstand i alle situasjoner.

p Hold til høyre i gangene.

p Kantina: Plass til 200 i gangen. 

p Tre lunsjperioder. Tillat å spise på klasserom.



Skolehverdagen endres....
..når læreren er borte:
p Eleven må jobbe selvstendig med tilsyn.
p Ved lengre tids fravær settes det inn vikar

p Mangler elevene lærer de siste timene av skoledagen, er
det mulig de blir permittert fra skolen, for å gjøre
oppgavene hjemme/ biblioteket o.l.

..når eleven er borte:
p Må følge med på Canvas og gjøre skolearbeidet / 

oppgavene som ligger der. Les relevant fagstoff.



Fortsetter etter timeplan med halv klasse.
Skolen har inndelingen klar om det blir rødt 
nivå.

EKSTRA RENHOLD



Medier og kommunikasjon

180 elever

Vg1 62 elever
Vg2 60 elever
Vg3 60 elever



Mediefagene
q Virkelighetsnær opplæring

q Synliggjøring





Fag på vg1
p Fellesfag (timer pr. uke) 

5 Engelsk
4 Fremmedspråk nivå I / Fremmedspråk nivå II
2 Kroppsøving
5 Matematikk 1P /Matematikk 1T 
5 Naturfag
4 Norsk 

p Felles programfag (timer pr. uke) 
5 Mediesamfunnet 1 
5 Medieuttrykk 1 



Avsluttende fag:
p Underveisvurdering på vg1:

Norsk
Fremmedspråk
Kroppsøving

p Avsluttende fag med standpunktkarakter:
Engelsk
Naturfag
Matematikk
Mediesamfunnet 1 
Medieuttrykk 1 

Trekkfag til eksamen



Fag på vg2
p Fellesfag (20 timer pr. uke) 

4 Fremmedspråk nivå I eller nivå II 
2 Geografi
2 Historie
2 Kroppsøving 
3 Matematikk 2P eller R1 (½ realfagspoeng)
4 Norsk 
3 Samfunnsfag 

p Felles programfag (10 timer pr. uke) 
5 Mediesamfunnet 2 
5 Medieuttrykk 2 

p Valgfrie programfag (5 t pr. uke) 
5 Bilde 
5 Grafisk design
5 Lyd



Fag vg3
p Fellesfag (15 timer pr. uke) 

4 Historie
2 Kroppsøving
6 Norsk
3 Religion og etikk 

p Felles programfag (10 timer pr. uke) 
5 Mediesamfunnet 3 
5 Medieuttrykk 3 

p Valgfrie programfag (10 timer pr. uke) 
5 Bilde 
5 Grafisk design 
5 Lyd  
5 Mediespesialisering
5 Medieutvikling



Fravær fra skolen
10% regelen: 
p Overstiger en 10% fravær i et fag får en ikke karakter i 

faget

q Eleven vil få varsel på 5% udokumentert fravær  (fravær 
som ikke er bekreftet av lege osv)

p NB! På grunn av koronapandemien er nå egenmelding
godkjent som dokumentasjon ut oktober. Må skrives av
foresatte når eleven er under 18 år.

p Ikke dokumentert av foresatt? = udokumentert fravær
(10%)



Permisjoner
q Arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt 

oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller 
internasjonalt  nivå, som idrett, og religiøse høytider, som id, 
for dem som er medlem av andre trossamfunn enn Den 
norske kirke.

Gir godkjent fravær. Må søkes om permisjon i forkant.

q Det gis ikke permisjon for ferie og ordinære kjøretimer.

q Søknad om permisjon ved vurderingssituasjoner anbefales
ikke – krever i så fall god dialog med lærerne i forkant.

https://web.trondelagfylke.no/contentassets/945c0b5634a24166bd58360860
119300/soknad-om-fri-fra-opplaringen_2.pdf

https://web.trondelagfylke.no/contentassets/945c0b5634a24166bd58360860119300/soknad-om-fri-fra-opplaringen_2.pdf


Egenmelding ved fravær
q Må skrives av foresatte i EVERYDAY når eleven er under 18 år. 

p Må gjøres for hver fraværsdag. (Alternativt send mail)

p Legg inn merknad om eleven jobber hjemmefra eller er for syk til 
å jobbe hjemmefra. Synlig for alle faglærere denne dagen. 

p Kontaktlærer gjør om fraværet til rettighetsfravær (kommer 
ikke på vitnemålet)

p Fravær under vurderingssituasjoner:
Viktig at eleven varsler den faglærer om fraværet via Canvas. 

p Kun fravær på dager med vurdering? Samtale med elev + kontakt 
med hjemmet. 



Everyday (ED) for foresatte
https://web.trondelagfylke.no/byasen-videregaende-
skole/for-elever/everyday-for-foresatte/

Dagsfravær legges inn for hver fraværsdag. 
Enkelttimer må gjøres samme dag, før timen 
starter. 
Alternativt (send mail)

Kontaktinformasjon til foresatte - viktig at dere 
registrerer dette i ED. 

https://web.trondelagfylke.no/byasen-videregaende-skole/for-elever/everyday-for-foresatte/


Utstyr
Eleven kan søke om utstyrsstipend på 1071 kr. 

Utstyr eleven må ha:

p Minnekort og kalkulator 
n Kan kjøpes i kantinen 

p Headset og skrivesaker

p Anbefaler at eleven har en ekstern harddisk / evt
minnepenn til lagring av produktene sine.



Utlån av utstyr

p Tilbakelevering 

p Håndtering av utstyr

p Elevens ansvar



Kontakt med hjemmet
p Elevsamtale med foresatte høst.

p Elevsamtale med elev vår.

p Et foresattmøte per termin 
§ 1. termin: Bli kjent med skolen og k-lærerne

p Ellers: Kontakt via sms, e-post, telefon og
møter ved behov.



Elevtjeneste

p Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. 
Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skoledagen best mulig 
for elevene, skape livsmestring og glede.

p Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, foresatte og 
lærere.

n http://byasen.vgs.no

http://byasen.vgs.no/


Elevtjenesten

Rådgiver MK

Anne Brit Wilmann
Mob: 91 30 22 91



Elevtjenesten

PPT
OT
Politi
Prest



p Utvekslingsår i utlandet

p Elevhjelpa.no



Kontaktlærere

p 1MK1: Reidulf Wormdal og Mona Wisth          
(vikar for Niki Mæhle)

p 1MK2: Erlend J. Ytrehus og Christina 
Einmo



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


