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V E L K O M M E N  S O M  E L E V  P Å  V G 3  S T U D I E F O R B E R E D E N D E  
M E D  M U S I K K  V E D  H E I M D A L  V I D E R E G Å E N D E  S K O L E  

Velkommen til skolestart torsdag 18. august med oppmøte i Bifrost kl. 11.00. 

På Heimdal vgs. ønsker vi å ta vi ekstra vare på elevene våre. Bor du på hybel, eller er du 
bare ekstra spent før skolestart? Møt opp i kantina kl.13.00 første skoledag. Her har du 
muligheter til å møte og snakke med elevtjenesten, helsesykepleier, andre elever og 
ansatte. Vi serverer pizza, og du kan få en omvisning på skolen. For påmelding og mer 
informasjon, gå inn på Hybelboersamling onsdag 17. august - Heimdal vgs 

Fraværsgrense 
Fra august 2022 vil fraværsreglene gjelde som normalt. Det betyr at elever må 
dokumentere fravær av helsegrunner med legeattest, for at fraværet skal unntas fra 
fraværsgrensa. For mer informasjon se vedlegg og informasjon på skolens hjemmeside, 
fylkets hjemmeside og udir.no 

Everyday for foresatte   
Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der kan foresatte se fravær, 
karakterer, timeplan med mer. Vi ber om at foresatte til elever under 18 år registrerer 
telefon og e-post i systemet, slik at skolen lett kan komme i kontakt. Mer informasjon om 
pålogging og registrering finner dere på skolens hjemmeside. 

Datamaskin 
Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag fylkeskommune har en 
PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at elevene kan ta med seg en 
maskin (som må oppfylle noen minstekrav, elektrofag krever f.eks. Windows-pc), eller de 
kan kjøpe en ny PC av fylkeskommunen til redusert pris. 

Elevene har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne 
i orden. Fylkeskommunen gir elevene tilgang til programvare som trengs til 
undervisningsformål. For bestilling og mer informasjon: trondelagfylke.no/elevpc 

Etablering av brukerkonto 
Du skal akseptere vilkår for lån av læremidler, ordensreglement og IKT-reglement når du 
oppretter og aktiverer din brukerkonto i skolesystemet. Brukernavn og aktiveringskode vil 
komme på SMS rundt skolestart. Informasjon om hvor og når du skal bruke brukerkontoen 
din får du av it-tjenesten på skolen i løpet av de første ukene.   

Pocket ID - Digitalt skolebevis 
Skoleåret 2022/2023 får du elevbeviset og bibliotekkortet i egen app på mobilen. 
Elevbeviset skal du benytte som identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise 
med AtB eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. I samme løsning vil du også finne 
ditt bibliotekkort, som du kan benytte på skolebibliotekene. For med informasjon og hjelp, 
se vedlegg og www.trondelagfylke.no/bevis 

https://trondelag.pameldingssystem.no/hybelboersamling-17-august-heimdal-videregaende-skole
https://web.trondelagfylke.no/heimdal-videregaende-skole/regler-og-rutiner/fravar/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/reglement/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/hva-omfattes-av-fravarsgrensen/#noe-fravar-kan-unntas
https://web.trondelagfylke.no/heimdal-videregaende-skole/for-elever/everyday-for-foresatte/
http://www.trondelagfylke.no/elevpc
http://www.trondelagfylke.no/bevis


Skoleskyss 
Alle elever i videregående skole må selv søke om skoleskyss digitalt. Det er unntaksvis 
noen få elevgrupper som må søke på papirskjema. Mer utfyllende informasjon om 
skoleskyss er vedlagt, eller her: Skoleskyss for videregående - Digital søknadsportal. 

Informasjonshefte 
Opplysninger om skolen og informasjonshefte til elever finner du på skolens hjemmeside: 
Infohefte for elever 2022-2023. Mer praktisk informasjon vil bli gitt i forbindelse med 
skolestart, men ta gjerne kontakt om noe er uklart.  

Parkering  
Parkering av sykler skal foregå i sykkelstativ ved hovedinngang øst og hovedinngang vest. 
Motorsykler/scootere/mopeder parkeres på oppmerkede plasser på østside ved innkjøring til 
skolen. Hold til høyre for nedkjøring til parkeringskjeller og sving deretter 90 grader og inn 
på scooterparkering. Bilparkering er avgiftsbelagt og skjer på oppmerkede plasser i 
parkeringskjeller.  

Fremmedspråk på Vg3 
Elever som ikke hadde andre fremmedspråk enn engelsk på ungdomsskolen, må fortsette 
med det obligatoriske fremmedspråket (spansk, tysk) på Vg3. Hvis dette gjelder deg, send 
en mail til ketbe@trondelagfylke.no med beskjed om hvilket fremmedspråk du skal ha. 

Utstyr 
Alle elever med sang som hovedinstrument må ha egen mikrofon. Alle elever med el-gitar 
og el-bass som hovedinstrument må ha egen kabel. Alle elever må påregne noen utgifter til 
kjøp av originalnoter. 

 

 
Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen 
Heimdal videregående skole 
 
 

Hanne Mari Sæther, rektor Ketil J. B. Belsaas, avdelingsleder for MDD 

 

Vedlegg 
Fraværsgrense – informasjonsbrev til elever og foresatte 
PocketID for elever 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/
https://web.trondelagfylke.no/heimdal-videregaende-skole/for-elever/infohefte/
mailto:ketbe@trondelagfylke.no


 

          

 

Fraværsgrense i videregående skole – informasjon til 
elev/foresatte i Trøndelag  

Gjelder fra 1. august 2021 

 

 

 
 
  

Vi ønsker å gi alle elever en best mulig opplæring. Derfor ønsker vi at du 
skal være til stede på skolen. Dette er viktig for din egen læring, for 
medelevene dine og for læringsmiljøet på skolen. 

 

I 2016 ble det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom det 
udokumenterte fraværet i et fag er mer enn 10 prosent vil du som hovedregel miste 
retten til å få standpunktkarakter i faget. Konsekvensen kan i verste fall være at du mister 
retten til å flyttes opp til neste trinn. Hvis du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert 
fravær og fraværsårsaken gjør det urimelig at du ikke skal kunne få karakter, kan rektor 
bestemme at du likevel får karakter.  

Fravær som skyldes helse og velferdsgrunner unntas fra 10 prosentregelen. Slikt fravær 
må dokumenteres av lege eller annet helsepersonell. Fravær kan også bli unntatt fra 10 
prosentregelen dersom du dokumenterer at fraværet utover 10 % kommer av arbeid som 
tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, deler av trafikkopplæringen, 
eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. 

Læreren må, uavhengig av fraværsgrensen, ha vurderingsgrunnlag for å kunne gi deg 
karakter.  

Du og dine foresatte skal få et skriftlig varsel hvis du står i fare for å ikke få 
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag. Etter at du har fylt 18 år, 
skal ikke foresatte varsles.  

 

Du kan lese mer om fraværsgrensen på de neste sidene. 



 

Alt fravær teller 
 
Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten.  

Likevel, om du er borte på grunn av en rettighet du har ifølge opplæringsloven, så skal ikke det regnes som 
fravær. Dette er for eksempel: 

• rådgivning på skolen 

• møte med PP-tjenesten 

• organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant 

• elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen 

• avtalt samtale med rektor eller andre ansatte 

Opplæring i hjemmet eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom eller lignende er en del av den ordinære 
opplæringen. Dette regnes derfor ikke som fravær. 

 
Men noe fravær teller ikke  
 
Du kan likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis du kan dokumentere at fraværet 

utover 10 prosent kommer av:  

• helse- og velferdsgrunner 
o Sykdom 
o Legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjeneste eller liknende 
o Omsorgsoppgaver i nær familie, for eksempel for egne barn 
o Alvorlig sykdom i familien 
o Dåp, bryllup, konfirmasjon, begravelse 

• arbeid som tillitsvalgt 
o Representasjon i kommunalt ungdomsråd eller ungdommens fylkesutvalg 
o Representant til møte eller annet arbeid i Elevorganisasjonen 

• politisk arbeid 
o Landsmøtedelegat for et registrert politisk parti eller tilhørende ungdomsorganisasjoner 
o Medlem i kommunestyret 
o Medlem i politiske utvalg på fylkesnivå 
o Partirepresentant i skoledebatter på annen skole ved kommune- og stortingsvalg 
o Annet arbeid for en politisk organisasjon, herunder partipolitisk uavhengige organisasjoner, 

dersom det ikke er rimelig å gjennomføre aktiviteten utenom skoletiden. 

• hjelpearbeid 
o Hjelpearbeid vil typisk kunne være arbeid for en hjelpeorganisasjon som for eksempel Røde 

Kors eller Norsk Folkehjelp, og man må faktisk utøve arbeid. 

• lovpålagt oppmøte 
o Sesjon 
o Innkalling til rettssak, vitneinnkalling 

• representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur 
o Dette kan for eksempel være 

▪ Representasjon i ulike idrettslige mesterskap eller stevner på nasjonalt eller 
internasjonalt nivå 

▪ Representasjon på konserter, kunst- og kulturarrangement på nasjonalt nivå eller 
internasjonalt nivå 

• Deler av fraværet i forbindelse med trafikkopplæringen 
o Fravær som det er dokumentert at skyldes deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til 

førerkort klasse B, inngår ikke i fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk 
sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). 
Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet 

o De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, og annen type 
trafikkopplæring enn til førerkort klasse B, er ikke unntatt fra fraværsgrensen. 



 

Er du medlem av en annen trosretning enn den norske kirke, kan du få unntatt fravær på inntil to dager til 
religiøse høytider.  

 

Du må dokumentere fraværet som skal unntas fraværsgrensen 
 
Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra en annen 
sakkyndig, som for eksempel: 

• fysioterapeut 

• tannlege 

• psykolog (herunder BUP). 

Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foresatte eller myndige 
elever.  

Ved sykdom som er av slik form at det er vanskelig eller lite praktisk å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt 
tilfelle, kan dette dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Annen type 
dokumentasjon kan for eksempel være erklæring fra sakkyndig som godtgjør at du har en kronisk sykdom, eller 
dokumentasjon som viser at du er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom.  

For velferdsgrunner, som for eksempel begravelser, vil det vanligvis være tilstrekkelig med erklæring fra 
foresatte eller myndige elever.  

Fravær av politiske grunner, hjelpearbeid, arbeid som tillitsvalgt, representasjon i arrangement på nasjonalt 
eller internasjonalt nivå, og lovpålagt oppmøte skal dokumenteres med skriv fra den organisasjonen arbeidet 
utføres for. 

Du må levere dokumentasjon eller andre merknader til fraværet ditt innen ti dager etter fraværet. Hvis det er 
helt spesielle grunner som du ikke kan lastes for, kan rektor bestemme at det også kan leveres etter ti dager. 

 

I helt spesielle tilfeller kan du få karakter ved udokumentert fravær opp til 15 
prosent 

I noen få unntakstilfeller kan rektor bestemme at selv om du har fått mer enn 10 prosent fravær, og ikke har 
tilstrekkelig dokumentasjon, kan du likevel få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken 
til fraværet må da være av slik art at det er klart urimelig at du ikke får karakter, og det udokumenterte 
fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent. Unntaket fra 10-prosentregelen gjelder altså bare i helt 
spesielle tilfeller, og det er årsaken til fraværet som avgjør om rektor kan bruke det. Hvilken karakter du ligger 
an til å få, eller hvilke konsekvenser det vil få for deg å miste karakteren i faget, er ikke relevant for 
vurderingen. Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter. 

 
Alternative skoledager 
 
Ved skoledager der det gis opplæring i flere fag samtidig (fagdager, skoleturer, tverrfaglige prosjektarbeid o.l.), 
skal faglærerne på forhånd opplyse deg om hvilke fag et eventuelt fravær vil føres på. Hvis du ikke har fått 
beskjed om noe annet, føres fraværet på det eller de fagene som står på den vanlige timeplanen din for det 
aktuelle tidspunktet. 

 
Fravær i gjennomgående fag  
 
Det er noen fag som ikke avsluttes med standpunktkarakter hvert år, for eksempel norsk og kroppsøving. 
Fravær i disse fagene beregnes for hvert skoleår hver for seg, ikke alle timene i faget samlet over to eller tre år. 



 

 
Om du ikke får halvårsvurdering med karakter  
 
Hvis du ikke får karakter til halvårsvurderingen på bakgrunn av fravær, innebærer det ikke nødvendigvis at du 
ikke får standpunktkarakter. Når du har vært borte mer enn 10 prosent av timetallet i faget for hele skoleåret, 
uten at fravær kan unntas, vil du ikke få standpunktkarakter. 
 

Om du overskrider fraværsgrensen 
 
Alle elever har rett til vurdering, uavhengig av om de har mistet retten til halvårskarakter eller 
standpunktkarakter. Det vil si at du har rett til å delta i opplæringen, og rett til å få underveisvurdering i faget.  

 
Å ikke gi standpunktkarakter i et fag er et enkeltvedtak med klagerett  
 
Enkeltvedtaket fattes så snart du har overskredet fraværsgrensen og har fått rimelig tid og anledning til å 
framlegge aktuell dokumentasjon. Hvis du ønsker å klage så er fristen for dette 10 dager. Du sender klagen til 
skolen, som ivaretar videre saksbehandling overfor fylkeskommunen som er klageinstans.  

Elevene skal i utgangspunktet meldes opp til eksamen. Har du vært oppe til eksamen i et fag der du ikke får 
standpunktkarakter, så vil du få eksamen annullert. Hvis retten til å klage har gått ut før eksamen, bør skolen 
unngå å melde deg opp til eksamen. 
 

Reglene om søknad om å få strøket fravær på inntil ti dager i løpet av 
skoleåret, samt ordensreglementets føringer for bruk av egenmelding, gjelder 
i tillegg til fraværsgrensen 

Ordensreglementets regler for bruk av egenmelding gjelder uavhengig av fraværsgrensen. Fravær som ikke er 
avtalt eller varslet, eller som du ikke har levert egenmelding eller annen dokumentasjon for, vil kunne få 
konsekvenser for ordenskarakteren. 

Du må levere egen søknad når fravær på inntil ti dager jamfør forskrift til opplæringsloven §3-45 ikke skal føres 
på vitnemålet. Du leverer denne søknaden mot slutten av skoleåret på eget søknadsskjema innen frist fastsatt 
av skolen. Relevant dokumentasjon skal følge søknaden, og leveres uavhengig av eventuell dokumentasjon som 
du har levert i løpet av skoleåret i forbindelse med fraværsgrensen. 

Se forøvrig skolens ordensreglement. 

 

 

Dette skrivet er bare et utdrag fra føringene våre. Du kan lese mer om fraværsgrensen på 
Utdanningsdirektoratets hjemmesider, og på fylkeskommunens hjemmesider: 
http://trfk.no/reglement .  

http://trfk.no/reglement


 
• www.trondelagfylke.no/bevis

• For brukerveiledning og hjelp kontakt 
administrativt ansvarlig ved din skole

• For teknisk hjelp kontakt IKT-ansvarlig 
ved din skole

Hvis du av ulike årsaker ikke kan  
benytte den digitale løsningen, vennligst 
ta kontakt med administrasjonen på  
skolen. 

Trøndelag Fylkeskommune forbeholder 
seg retten til å sperre tilgangen til  
løsningen ved eventuelle misbruk. 

http://www.trondelagfylke.no/bevis
https://itunes.apple.com/no/app/pocketid/id1208092318?l=nb&mt=8
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dno.pocketid.app130627&data=02%7C01%7Cmonwis%40trondelagfylke.no%7C28304106c55c486d701508d5d109b1c9%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C636644761930441208&sdata=HCDlohBswd8vZxHmpLgxCbhSlmF9wsLuxMerXdAhA6s%3D&reserved=0
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