
Skolens motto:

Elever i aktivitet
Samfunnsaktuell opplæring







UNGDOMS-
BEDRIFT





Skjetlein Mini-camp





TIP

Vg2 Arbeidsmaskiner 

Vg3 - Anleggsmaskin-
mekaniker

https://www.udir.no/kl06/TPAMK2----
https://www.udir.no/kl06/TPAMM3----


INTERNASJONALISERING

-Amo(o)ve er et prosjekt der elevene er med på å 
utarbeide og videreutvikle undervisningspakker som 
skal presenteres og brukes av samarbeidspartneren.

-I år har vi 6 elever i York i England, eleven følger
vanlig norske vg2 kurs. Gjelder kun naturbruk.

-Utveksling Fransk Guyana:
De kommer hit og vi reiser dit, ca. 2
Uker pr. besøk.
Tema«Bærekraftig utvikling»
Elevene får anledning til
å søke om å delta



ELEVENS ARBEIDSMILJØLOV

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

Vi i skolen har plikt til å orientere
Elevene om rettighetene i 9A

• 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)

• NB! Om ansatte krenker en elev skal nivået over skolen varsles.



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
• Elevverneombud 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



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/


FØLG SKOLEN PÅ HJEMMESIDEA, FACEBOOK, INSTAGRAM
OG SIDENE TIL FYLKESKOMMUNEN

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


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.

• Har eleven PocketID har eleven signert på skolens reglement



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.

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



• 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på 
bane

• 5 timer praktisk øving i landeveiskjøring
• 4 timers undervisning i planlegging 

og kjøring i variert trafikkmiljø, 
hvorav minst 3 timer skal være 
selvstendig kjøring i variert 
trafikkmiljø, resterende tid skal benyttes til 
planlegging og oppsummering

• + transport til og fra.

NYTT!



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.



R1 – matematikk
• Skriftlig sentralgitt
• Muntlig lokalgitt

- Kjemi 1
• Muntlig lokalgitt

- Norsk 
• Skriftlig eller muntlig lokalgitt

- Samfunnsfag
• Muntlig lokalgitt

- Engelsk
• Skriftlig sentralgitt
• Muntlig lokalgitt

Vg2 alle Tillegg for realfagsløpet

EKSAMENSFAG VG2
1 OBLIGATORISK + EV. 1 TREKKEKSAMEN

Trekkordning eksamen: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/eksamen/trekkordning-ved-eksamen-for-grunnskole-og-videregaende-opplaring-udir-2-2018/

Obligatorisk tverrfaglig eksamen
• Praktisk – inntil 5 timer

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/eksamen/trekkordning-ved-eksamen-for-grunnskole-og-videregaende-opplaring-udir-2-2018/


Elevene har rett til et 3. år
• Lærling = ett opplæringsår + 1 år verdiskaping
• Elevene søker Vigo 1. mars
• Må selv være aktiv – en reell jobbsøker
• Beste søknaden er bedriftspraksis – YFF
• Alternativ - vg3 i skole

Lærekandidat
• For de som ikke når kravene til fag- og svenneprøve
• Avsluttes med kompetanseprøve
• Kan bygges på til yrkeskompetanse

OVERGANG TIL LÆREPLASS 2 + 2



• 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

• Foreldretilgang

UTFORDRINGER



Rom for klassemøter

Klasse Kontaktlærer Rom
2AIA Bjørn Brujordet 11 V
2HHA Karianne Grostad SMI/KORN
2BAA Arve Karlstrøm 12 V

2LGA Raymond Korsnses G 317
2LGB Tuva Ottesen Værnes 308
2ARA Mikal Solberg SOL-209

Geir Salberg SOL -209


