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Samfunnsaktuell opplæring







Skjetlein Mini-camp











INTERNASJONALISERING
Erasmus + sammen med Polen, Italia, Spania og Tyrkia. Tema: «Fornybar energi, vår 
mulighet for ren luft i Europa»
«Renewable resources of energy. Our chance for clean air in Europe” 



…GLOBAL LÆRING; BOLIVIA 

«I Bolivia har vi blant annet vært
gjennom fem dager i Amazonas, Cobija,

med knallhard jobbing, opplevd noe av regnskogen i Xapuri, Brasil, og jobbet 
to dager på en vingård i Camargo, nær Tarija. Det har vært tungt, varmt og 
høy luftfuktighet, men vi har lært så utrolig mye og fått opplevelser vi ikke 
kunne fått noen andre steder!»

Oda Marie og Ingeborg



Elever fra Skjetlein vgs
i Fransk Guyana



YRKESKOMPETANSE/STUDIEKOMPETANSE

Yrkeskompetanse naturbruk Studiekompetanse naturbruk Yrkeskompetanse
Byggfag/Teknikk og industriell 
produksjon

Studiekompetanse 
Byggfag/TIP

Vg1 naturbruk
Vg2 landbruk og gartnernæring
Vg3 Landbruk Vg4  påbygg etter yrkeskompetanse

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk/
Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Vg1 naturbruk
Vg2 Landbruk og gartnernæring

Vg3 studieforb. Naturbruk u/
fordypning i realfag

Vg3 studieforb. Naturbruk m/
fordypning i realfag

Vg3 påbygg

Vg2 Byggteknikk
Vg2 Arbeidsmaskiner

Vg3 påbygg

Vg2 Hest- og hovslager/
Vg2 Anleggsgartner og 
idrettsanleggsfag

2 år som lærling Vg4  påbygg etter yrkeskompetanse 2 år som lærling
Vg3 Anleggsmaskin-mekanikerfaget

Vg4  påbygg etter 
yrkeskompetanse



Kompost av hestemøkk

Redde storsalamander 
sammen med 
Miljøetaten i 
Trondheim kommune

To grupper 
reiser til FG, 2 
ukers opphold

Vår 2019
Vår 2020
Erasmus +



PRESENTASJONER

• Fagleder: Edward Hagen
• Fagleder: Kåre Presthus
• Fagleder: Anne Lovise Kongshaug
• Elevtjenesten:
• Spesialpedagog Ingvild Moen
• Rådgiver Bjørg Toril Melland
• Helsesøster: Miriam Krogh-Ervik



PROGRAM

Felles orientering om:
• Om Skjetlein videregående skole
• Kap 9A i opplæringsloven – om elevenes skolemiljø
• Skolens hjemmeside og Facebook side

• Fraværsgrense, dokumentasjon, vurderingsgrunnlag og varslinger
• Elevers og foreldres rettigheter
• Samarbeid hjem – skole 
• Fag, eksamener til våren
• Reglementer

• Tidlig innsats - arbeid mot frafall
• Kartleggingsprøver og tiltak for elever som skårer dårlig
• Studieteknikk



ELEVENS ARBEIDSMILJØLOV

Alle elev har rett på et miljø som:
Er trygt og godt
Fremmer helse
Fremmer trivsel
Fremmer læring

Skolen har plikt til å orientere
Elevene om rettighetene i 9A



NULLTOLERANSE

• Skolen skal ha nulltoleranse for krenking som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering.

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsa, 
miljøet og tryggheten til elevene



HVOR OG NÅR?

• i timer og friminutt
• på skoleveien
• aktiviteter i skolens regi både i skolens lokaler og utenfor skolens 

bygninger/område
• hvis elevene opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt 

og godt på skolen
• aktivitet i og rundt internatet



AKTIVITETSPLIKTEN- 5 DELPLIKTER

• Plikt til å følge med at alle elever har det godt og trygt på skolen (ALLE) 
• Plikt til å gripe inn. (ALLE) 
• Plikt til å varsle (ALLE) Rektor må varsles/ alternativt assisterende rektor 

/en annen i lederteamet. 
• Plikt til å undersøke det som har skjedd (Skolens ledelse i samarbeid 

med andre)
• Plikt til sette inn egnede tiltak (Skolens ledelse i samarbeid med andre)



NETT RESSURSER

• https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

• https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/

• https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-
idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/


SKOLENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK

https://web.trondelagfylke.no/skjetle
in-videregaende-skole

https://www.trondelagfylke.no/

https://www.facebook.com/SkjetleinVGS/

https://web.trondelagfylke.no/skjetlein-videregaende-skole
https://www.trondelagfylke.no/
https://www.facebook.com/SkjetleinVGS/


FRAVÆR SOM UNNTAS FRAVÆRSGRENSEN PÅ 10% MÅ 
DOKUMENTERES

Fravær som skyldes:
• helse og velferdsgrunner. Slikt fravær må dokumenteres av lege eller annet 

helsepersonell. 
• samtale med rådgiver, elevtjeneste eller andre ansatte
• elevrådsarbeid, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller 

representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
• deler av den obligatoriske kjøreopplæringen

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



REKTORS SKJØNN, FRATREKK AV FRAVÆR OG 
VITNEMÅLSMERKNAD

Rektors skjønn: I spesielle tilfeller kan rektor eller den rektor bemyndiger bestemme 
at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, (men ikke over 15%) og ikke har 
tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller 
standpunktkarakter. 

Fratrekk av fravær:
Eleven må levere egen søknad når fravær på inntil ti dager jamfør forskrift til 
opplæringsloven §3-47 ikke skal føres på vitnemålet. Slik søknad leveres mot slutten 
av skoleåret på eget søknadsskjema innen frist fastsatt av skolen.

Vitnemålsmerknad:
Elevene kan velge å legge ved helseattest eller annen bekreftet begrunnelse for 
fraværet til vitnemålet.



FAG, EKSAMENER TIL VÅREN

• Vg1: Naturfag og matematikk
• Naturfag: Muntlig praktisk
• Matematikk: Skriftlig eller muntlig lokalgitt

• NB! Standpunktkarakterer fra vg1 kommer på vitnemål, og vil telle for 
inntak til høyere utdanning



REGLEMENTER

• Ordensreglement
• IKT reglement
• Bok reglement

• Internatreglement for elever som bor på skolens internat

• Brudd på fylkeskommunale reglement for videregående skoler kan føre 
til nedsatt karakter i orden og i atferd.



SAMARBEID MED FORESATTE

• Samarbeid mellom foreldre og skole er forskriftsfestet og formalisert

– Foreldremøte med informasjon om skolen og opplæringa

– Foreldresamtale/elevsamtale om blant annet trivsel og læringsutbytte

– Foreldre til ikke myndige elevar skal få muntlig eller skriftlig:
– varsel om elevens fravær

– varsel dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller 
fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. § 3-7.

– informasjon om eleven og foreldra sine rettigheter etter opplæringslov og forskrift

– annen viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt taushetsplikt etter annen 
lovgiving.

• Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for at vi sammen skal få elevene gjennom 
videregående skole på best mulig måte



SKOLENS SYSTEM – GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ

Forebygging:
• Makkerordningen
• Skolestartsamtalen, avdekking av tidligere mobbeforhold, dårlige skoleerfaringer, vanskelige fag
• Antimobbe tiltak: film om mobbing
• Bli kjent aktiviteter
• Gjennomgang av skolereglementet
• Elevombud deltar på vernerunder
• Skolens HMS system: både det psykososiale og fysiske skolemiljøet
• Skole- og læringsmiljø er tema i møter i : Klassens time, skolemiljøutvalg, skoleutvalg, klasseteammøter og rektors møter med 

elevrådsstyret

Internkontroll:
• Kartlegging (Elevundersøkelsen), analyse, tiltak
• Varslingsrutiner ved avvik
• Bekymringsvarsel (faglærers varslingsplikt hvis elev har dårlig læringsutbytte)
• Skole- og læringsmiljø tema i klasseteammøter, kontaktlærerforum og fellesmøter
• Evaluering av igangsatte tiltak og rutiner

Elevmedvirkning: Makker regler, klasseregler, elevrepresentasjon i møter med lærere og ledelse



En tredelt elevgruppe
• Elever med utbytte av ordinær opplæring
• Elever med behov for spesialundervisning
• Elever med behov for tett oppfølging i 

perioder



IKO – IDENTIFISERING, KARTLEGGING OG OPPFØLGING = 
FRAFALLS FOREBYGGENDE ARBEID SATT I SYSTEM

Identifisering ved skolestart
• Tatt inn på primærønsket og karaktersnitt < 2,5
• Tatt inn på lavere ønske og karaktersnitt < 3
• Fravær > 6%
• Karakter 1 eller IV i et eller flere fag
• Tidligere spesialundervisning
• Under kritisk grense i grunnleggende ferdigheter

Meldingsrutiner for elever med:
• Urealistiske studie- og yrkesplaner
• Mistrivsel
• Under kritisk nivå av grunnleggende ferdigheter

Indentifisering underveis i skoleåret
• Karakter 1 eller IV (midtveisvurdering) eller

halvårsvurdering
• Mønster i fravær eller høyt fravær

Verktøy:
• Informasjon gjennom inntaket
• Kartleggingsprøver i norsk, engelsk og 

matematikk

• Kartleggingssamtale ved skolestart
• Ordinære elevsamtaler

• Midtveisvurdering november
• Halvårsvurdering januar
• Midtveisvurdering april



LÆRINGS STØTTENDE TILTAK FOR ELEVER MED IKO 
STATUS

• Dette er elever som har mulighet for å oppnå en ståkarakter (2)
• Tidsbegrensende tiltak, Ekstra støtte i faglige emner der eleven har lav 

måloppnåelse
• Økt lærertetthet i perioder
• Bruk av miljøveiledere i perioder

• Eleven går over til et grunnkompetanseløp med IOP



• Ha med seg riktig utstyr til skolen
• Eleven må arbeide med lærestoffet i fag sammen med andre, men også 

alene
• Studieteknikk

Å LÆRE KREVER EN INNSATS AV ALLE



• Skoleskyss

• Datautfordringer

UTFORDRINGER



Rom for klassemøter

Klasse Kontaktlærer Rom
1BAA: Knut Hølås 314
1BAB: Marius Løvli 314
1NAA: Janne Lena Bjørnstrøm

Bente Ryen
215

1NAB: Elisabet Selås 219
1NAC: Vigdis Jonsen 218
1 NAD: Karoline Holte 208
1NAR: Trine Svendsen 203

1TIA: Steinar Kvam SOL-210


