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Til foreldre/foresatte og elever  

i vg1-klassene 
 
 Dato:04.09.2019  

FORELDREMØTE  VG1  HØS T  201 9  
 

Skjetlein videregående skole inviterer til møte med foresatte og elever torsdag 

26.09.19 kl. 18.00 i skolens flerbrukshall. Inngang i hovedbygning med gul 

inngangsportal. Skolen tilbyr omvisning på skolegårdsbruket fra kl. 17.00. Dere 

som ønsker å delta på omvisningen møter da opp foran hovedinngangen. 

 

I flerbrukshallen er det først en felles orientering, deretter er det klassevise 

møter. Det er anledning til å ta med seg kaffe og lefse på vei inn til 

flerbrukshallen. 
 

PROGRAM: 

1. Felles orientering om: 

• Skjetlein videregående skole 

• Kap 9A i opplæringsloven – om elevenes skolemiljø 

• Skolens hjemmeside og Facebook side 

• Helsesøster har ordet 

 

Kort pause 

 

• Fraværsgrense, dokumentasjon, vurderingsgrunnlag og varslinger 

• Rettigheter og plikter 

• Samarbeid hjem – skole  

• Fag, eksamener til våren 

 

• Kompetansebegrepet og vurderingskriterier  

• Studieteknikk 

• Tidlig innsats - arbeid mot frafall 

• Kartleggingsprøver og tiltak   

   

2. Klassemøter 

Etter felles informasjonsmøte fordeles foresatte og elever i klasser på hvert 

sitt rom i undervisningsbygget.  

 

 

 



3.  Samtaler med skolens ansatte  

Elevtjenesten er tilgjengelig fra kl. 15.00. De som ønsker samtale med rådgiver 

eller spesialpedagog kan avtale direkte ved å bestille tidspunkt via e-post. 

Samtaler knyttet til temaet karriereveiledning prioriteres denne kvelden. 

Foresatte av elever med behov for spesialundervisning vil bli innkalt til møte av 

skolens spesialpedagog på et annet tidspunkt. 

Se epostliste nedenfor.  

 

Avtale om samtale med kontaktlærer kan også gjøres direkte på e-post. Samtidig 

kan dere gi beskjed om eventuelle faglærere dere ønsker samtale med, så blir 

dette koordinert av kontaktlærer. 

 

Ved stor pågang forbeholder skolen seg retten til å prioritere foreldre som har 

lang reisevei for samtale denne dagen. 
 

Epostliste: 

Funksjon e-postadresse 

Spesialpedagog: Ingvild Moen ingmoen@trondelagfylke.no 

 

Rådgiver Bjørg Toril Melland bjome@trondelagfylke.no 

 

  

Kontaktlærer 1BAA: Knut Hølås knuho@trondelagfylke.no 

 

Kontaktlærer 1BAB: Marius Løvli marlov@trondelagfylke.no 

 

Kantaktlærer 1NAA: Janne Lena Bjørnstrøm 

Bente Ryen 

janbjo@trondelagfylke.no 

benry@trondelagfylke.no 

 

Kantaktlærer 1NAB: Elisabet Selås elisel@trondelagfylke.no 

 

Kantaktlærer 1NAC: Vigdis Jonsen vigjo@trondelagfylke.no 

 

Kontaktlærer 1 NAD: Karoline Holte karhol@trondelagfylke.no 

 

Kantaktlærer 1NAR: Trine Svendsen trisv@trondelagfylke.no 

 

Kontaktlærer 1TIA: Steinar Kvam stekv@trondelagfylke.no 

 

 

4. Påmelding 

Det serveres kaffe fra starten av møtet. P.g.a. serveringen må vi be om bindende påmelding senest 

fredag 20.september.  

 

Påmelding skjer på følgende nettside:  

https://trondelag.pameldingssystem.no/forldremote-h19 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Helén Pedersen 

rektor 

 

Vi ønsker foresatte og elever hjertelig velkommen! 
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