
FORELDREMØTE FOR VG1

Malvik videregående skole



1.Velkommen og 
presentasjon 

2.Informasjon om skolen og 
skolestart 

3.Smitteverntiltak
4.Skolemiljø 
5.Skolens 

informasjonskanaler
6.Klassevis samling

PROGRAM



Skolens ledelse Rektor
Assisterende rektor
Fagleder
Fagleder
Fagleder
Fagleder

Sigrid Marumsrud
Christian Bauer
Kjellrun Sporild
Helge Thun
Ingunn Aasen Børresen
Christine Seeger

Elevtjenesten

IKT-ansvarlig

Leder
Rådgiver

Rådgiver
OT-rådgiver

Helsesykepleier

Psykolog
PPT

Ingunn Aasen Børresen
Hilde Breiskalbakken
(ST/ID)
Nina Ekle (EL/HO)
Runar Nervik

Ingeborg Gurine Kraft

Elise Mastad Rønning
Christina Meland, Grethe Okstad, 

Stein Brovold Hansen

PRESENTASJON



- Helsestasjon for Ungdom: Ingeborg Gurine Kraft

- Politikontakter:
- Ragnhild Jørstad Vik

- Forebyggende arbeid
- Rus

- Russ

- SLT-team i Malvik kommune
- Koordinator: Trude Bekkavik 

SAMARBEIDSPARTNERE



SKOLESTART

• Oppstartdager:

• 3 dager

• Oppløst timeplan

• Oppstartsamtaler med elev og foresatte

• Bli kjent med hverandre og skolen

• Bokutlevering (hele uka pga. smittevern)

• Klargjøring av pc-er

• Info om skolebevis (pocketID),

• kurs i Everyday (fravær, karakterer o.l.) m.m.

• Besøk fra elevtjeneste, drift, renhold



• Trafikklys: Grønt nivå 

• Syke personer skal ikke være på skolen. 
• God hygiene og normalt renhold

• Kontaktreduserende tiltak:
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og 

klemming)

• Avstand mellom ansatte
• Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Smittevern august 2021



• Ved luftveissymptomer

• Ved bekreftet Covid-19 (isolasjon)

• Nærkontakt/Husstandsmedlem med bekreftet Covid-19

Når skal man ikke komme på skolen?



• 3 tester

• Hurtigtest

• Dag 1 dag 3 og dag 5
• Karantene etter første test, frem til den evt. er negativ

• Karantene gjelder også fritiden

• Skolen setter ikke elevene i karantene, 

kommuneoverlegen gjør dette

Testing ut av karantene



• Fysisk skole i så stor grad som mulig

• Hvis lærer/lærere i karantene kan det bli noe digital 

opplæring
• Vikar settes inn hvis det blir sykdom eller lengre 

karantenesetting

• Smitte ikke sporet tilbake til skolen

• Ikke store arrangementer

• Ikke mye blanding av elever

Gjennomføring av skole



• Midlertidige fraværsregler er fastsatt

• Fra og med mandag 16. august og ut september slipper 
elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt. 
Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde 
seg hjemme. 

• For fravær av helsegrunner 
• Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse 

(under 18 år) eller egenmelding (elever over 18 år)
• Fravær av helsegrunner skal ikke føres på elevenes 

vitnemål eller kompetansebevis. 

Fravær 



▪ Trivsel

▪ Faglig læring

▪ Makkerskap 
▪ Elevdemokrati/

elevmedvirkning 

▪ Skole-hjem 

samarbeid

SKOLEMILJØ



§9A- ELEVENE SITT SKOLEMILJØ

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring 

Elevens rettigheter
Skolens plikter



INDIVIDUELL RETT TIL ET 
TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, 

og det er elevens egen subjektive oppfatning
som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt



SKOLEN SKAL SØRGE FOR AT ELEVENE 
HAR DET TRYGT OG GODT PÅ SKOLEN:

Gjelder alle voksne på skolen- følge med- ansvar for at 

krenkelser ikke skal skje

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, 
eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

• gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
• si ifra til rektor
• undersøke det som har skjedd

• Sette inn tiltak (skolen)



HVIS EN ELEV BLIR KRENKET AV 
EN ANSATT PÅ SKOLEN

Skolen ekstra ansvar for å følge opp

Rektor skal varsle skoleeier

Skoleeier følger opp saken



MELDE SAKEN TIL 
STATSFORVALTEREN

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

• først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen

• det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor (5 virkedager)

• saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

• Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med fylkesmannen



SKOLENS INFORMASJONSPLIKT TIL 
ELEVER OG FORELDRE:

- Foreldremøter - rektor

- Kontaktlærer i klassene
- Kontaktlærer i møte med elev/foresatte

- Skolens hjemmeside, elevheftet



På 

På nettstedet 
http://www.udir.no/nullmobbing/
finner barn, unge og foreldre 
informasjon og råd om mobbing 
og elevenes rettigheter

http://www.udir.no/nullmobbing/
http://www.udir.no/nullmobbing/
http://www.udir.no/nullmobbing/


• Hjemmeside

• Facebook

• Instagram
• PocketID (busskort)

• PC-ordning

• Permisjoner elever

• Utlån av bøker

• Utstyrsstipend

DIVERSE INFO



• Skolerute: 
• ligger på skolens hjemmeside

• Vurdering:
• Everyday: termin- og standpunktkarakterer
• Canvas: karakterer underveis – på prøver o.l.
• Faglærer beslutter formen på tilbakemelding

FORTS. DIVERSE



• Elevenes timeplan
• Fravær
• Termin 1 og termin 2/ standpunktkarakterer
• Anmerkninger

HVA BRUKES EVERYDAY TIL?



• FORELDRETILGANG

EVERYDAY



FORELDRE-
TILGANG

Pålogging med 
«min id»

Skal registere
mobilnr og mailadr
Sjekk at all info er 
riktig!



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


