
  

 

 

 Skjetlein videregående skole 

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer  

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632 

Til foresatte til elever i 1 BAA!  

        Leinstrand 28.11.19 

    

Innkalling til møte med foreldre/foresatte  

Tema: Arbeids- og læringsmiljø i klassen 1BAA 

Dato: 5. desember 

Tid: kl. 17.00 – 18.30 

Sted: Skjetlein vgs hovedbygget 

På grunn av utfordringer i klassemiljøet over tid, ser ledelsen behov for å innkalle til et 

foreldremøte. Utfordringen er i hovedsak i tilknytning til undervisning i fellesfag og adferd 

utenom undervisning. Skolen har allerede økt voksentettheten for å bidra til å øke 

læringsutbyttet for elevene. 

Skolen har allerede gjort flere tiltak og vi er bekymret for elevenes faglige utbytte, noe som 

kan gjøre at elevene ikke vil bestå alle fag og at de ikke kan formidles videre til vg2 

skoleåret 20-21 jfr «Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 er bestått i alle fag jf. forskrift til 

opplæringslova § 6-28, første ledd». I tillegg har elevene som gruppe store adferdsmessige 

utfordringer og flere elever har allerede vært utvist på grunn av ødeleggelser og annen 

negativ adferd. Vi er også bekymret for ansattes arbeidsmiljø, når så mye fokus må rettes 

mot elevenes orden og oppførsel. 

Hensikten med dette møtet er å informere foreldre/foresatte om disse utfordringene og de 

tiltak som er blitt prøvd ut, uten særlig effekt. Vi har erfart at det er viktig at 

foreldre/foresatte har en forståelse av hva som forventes i en videregående skole for 

dermed å kunne støtte sine ungdommer og skolen i arbeidet med å skape et best mulig 

læringsmiljø.  

På dette møtet vil vi også informere om skolens ordensreglement og muligheter for 

sanksjoner ved brudd. På grunn av alvorlighetsgraden forventer vi at alle foreldre/foresatte 

stiller på møtet. 

Vi serverer kaffe og kake, derfor ønsker vi påmelding. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Helen Pedersen 

rektor 

 


