
Velkommen til foreldremøte



Johan Bojer videregående skole består av de to tidligere skolene Leksvik videregående 
skole og Rissa videregående skole. 

Fram til 2023 gjennomføres skolens opplæring fortsatt ved de to opprinnelige 
skolestedene:

• Johan Bojer vgs, skolested Leksvik
• Johan Bojer vgs, skolested Rissa

Ved skolestart 2023 vil hele skolen være samlet under felles tak i en nybygd og moderne 
skole for 300 elever ved Havna i Vanvikan. 

SKOLEN VÅR



Ny skole i Vanvikan 2023



Vi skaper historie

Våg og vinn

Johan Bojer videregående skole



• Å gjøre elever som går studieforberedende 
studieforberedt til universitet og høyskole – 3 år

• Å gjøre elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram rede til 
å ta fatt på et lærlinge- / lærekandidatløp – 2+2 år

• Framtida kommer fortere enn vi tror.

VIDEREGÅENDE SKOLES 
SAMFUNNSOPPDRAG



Pedagogisk profil

Pedagogisk entreprenørskap.

• Dette innebærer blant annet et aktivt og forpliktende samspill mellom skolen og nærings- og samfunnslivet. 

• Pedagogisk entreprenørskap handler altså om å utvikle elevene til å bli mer kreative, ansvarsbevisste, kritiske, 
reflekterte, miljøbevisste og samfunnsengasjerte. 

• Det handler om hvilke kompetanser elevene trenger for å lykkes i morgendagens samfunn og hvordan vi kan 
implementere dette perspektivet i undervisningen. 

• Hensikten er å gjøre læringsarbeidet mer virkelighetsnært og meningsfylt og å knytte skole og samfunn tettere 
sammen. 

Virkelighetsnære 
problemstillingerNærmiljø

Samfunnets 
behov Naturlig 

møtested

Sosiale 
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Pedagogisk entreprenørskap

• Et kurstilbud fra Institutt for 
pedagogikk og livslang læring 
ved NTNU i samarbeid med 
Trøndelag fylkeskommune og 
Ungt Entreprenørskap

• Alle lærere og miljøarbeidere 
skal delta

• Være med å styrke skolens 
pedagogiske profil

• 15. september – heldag

• 19. oktober – halvdag

• 30. november – halvdag

• 12. januar – halvdag

• 16. februar – halvdag

• 23. mars - heldag



NY I VIDEREGÅENDE SKOLE

• Overgang nytt skoleslag

• Større ansvar for egen læring

• Nye fag

• Yrkesfaglig fordypning, YFF

• 5 (vg1) + 8 (vg2) uker i bedrift

• Nytt miljø

• Lærere

• Elever

• Støtteapparat

• Kantine



Hvilke rettigheter og plikter har du?

• De som går ut av grunnskolen har rett til 

• (innen du fyller 24 år):

• 3 års videregående opplæring

• 3 år på ST

• 2+2 YF

• 1 år påbygg (for alle med yrkeskompetanse)

• Plikter:

• Møte til undervisning og levere dokumentasjon på 
fravær

• Delta aktivt i opplæringen og vurderingssituasjoner 
slik at læreren får grunnlag for å vurdere din 
kompetanse.

• Delta aktivt i vurderingen av ditt eget arbeid

• Følge skolens ordensreglement.



Nettvett

https://web.trondelagfylke.no/leksvik-videregaende-skole/regler-og-rutiner/10-nettvettsregler/


• Viktig at vi spiller på lag

• Terskelen skal være lav for å ta kontakt med oss.
• Kontaktlærer/faglærer
• Elevtjenesten

• Karriereveileder/sosialpedagogisk veileder
• Spesialpedagog
• PPT
• Oppfølgingstjenesten/formidling til læreplass
• Skolehelsetjenesten
• Miljøarbeidere

• Elevhjelpa.no

Samarbeid skole - hjem



RETTEN TIL RÅDGIVING

• § 22-1. Generelt om retten til 
rådgiving

• Den enkelte eleven har rett til to 
ulike former for nødvendig rådgiving:

• sosialpedagogisk rådgiving

• utdannings- og yrkesrådgiving –
Maria Sletvold

• Tilbodet skal vere kjent for elevar og 
føresette, og vere tilgjengeleg for 
elevane ved den enkelte skolen.



FRAVÆRSREGEL

Fraværsgrensen i korte trekk:

• Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

• Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller 
hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller 
standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette
slike karakterer.

• Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra 
fraværsgrensen.

• Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken 
gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme 
at han eller hun likevel får karakter.

• Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

• Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn 
av fravær 



UNNTAK FRA FRAVÆRSREGELEN –
koronatilpassing – gjelder til ny beskjed 
kommer

• Ved lette sykdomstegn/karantene og 
hjemmeskole skal elevene arbeide med det 
temaet som står i periodeplanene for de ulike 
fagene. Elevene skal arbeide med de fagene de 
har i følge timeplanen.

• Eleven melder fra til kontaktlærer før skoledagen 
starter ved sykdom.

• Kontaktlærer fører fraværet for den dagen som 
«midlertidig kode syk» – dette teller ikke som 
fravær på vitnemål og kompetansebevis.



EVERYDAY OG CANVAS

• Foreldre og foresatte kan få tilgang til Everyday når elevene er 
under 18 år

• Everyday er:

• Et system for fraværsføring, føring av merknader og 
termin- og standpunktkarakterer

• En oversikt over elevenes timeplan.

• Canvas er: 

• Et system for dialog mellom elev og lærer i det 
pedagogiske arbeidet

• Føring av underveisvurdering



• Alle foreldre/foresatte må selv logge seg inn på Everyday 
for å legge inn mobilnummer og e-postadresse.

• Dette er nødvendig for utsendelse av informasjon fra 
skolen
• Vår eneste mulighet til å nå alle foreldre samtidig

• Det er derfor viktig at alle foreldre og foresatte gjør dette 
så raskt som mulig.

EVERYDAY - FORELDREPÅLOGGING



EVERYDAY - FORELDREPÅLOGGING

Lenke

https://web.trondelagfylke.no/leksvik-videregaende-skole


VURDERING I VIDEREGÅENDE 
SKOLE

• Karakterene blir ført i Everyday /Canvas

• Første termin

• Standpunktkarakter og 
eksamenskarakterer blir offentliggjort
i Everyday

• Tellende karakterer

• Vitnemål / kompetansebevis



Standpunkt og eksamen - ST

• 1ST – standpunkt som blir stående på vitnemålet etter 3ST

• Engelsk (skriftlig og/eller muntlig eksamen)

• Naturfag (muntlig/praktisk eksamen)

• Matematikk (skriftlig og/eller muntlig/praktisk eksamen)

• Geografi (muntlig eksamen)

• Samfunnsfag (muntlig eksamen)

•

• Eksamensordning - 20% av elevene skal trekkes til 1 eksamen



• Vg1
• Engelsk
• Matematikk
• Programfag
• Yrkesfaglig fordypning

• Vg2
• Norsk
• Samfunnskunnskap
• Kroppsøving
• Programfag
• Yrkesfaglig fordypning

Standpunkt og eksamen YF

Alle disse karakterene blir stående på 
kompetansebeviset etter vg2 YF, og kommer 
også med på et vitnemål etter vg3 påbygg.

Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i 
programfag etter vg2, og ca 20% av elevene 
skal trekkes til 1 eksamen i fellesfag.



• Alle elever på VG1 har gjennomført kartleggingsprøver i:
• Matematikk
• Engelsk
• Norsk

• Resultatene vil bli tatt opp i klassene og fulgt opp med tiltak der det er nødvendig.

• Elevundersøkelsen
• Blir gjennomført i uke 44
• Følges opp i klassene etterpå

KARTLEGGINGSPRØVER / 
ELEVUNDERSØKELSEN



Lånekassen

• Lånekassen

• Søknad om stipend

• Utstyrsstipendsatsene 
varierer mellom 
utdanningsprogrammene

• Når du søker om 
utstyrsstipend sjekke 
lånekassen automatisk om du 
kan ha rett til andre stipend.

• www.lanekassen.no

http://www.lanekassen.no/


Vi gleder oss til et nytt skoleår!



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


