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PRESENTASJONER

• Fagleder: Edward Hagen
• Fagleder: Kåre Presthus
• Elevtjenesten:
• Spesialpedagog Ingvild Moen
• Rådgiver Bjørg Toril Melland
• Helsesøster: Mari Angell-Petersen



PROGRAM - FELLESDEL

• Skjetlein videregående skole
• Tidlig innsats - arbeid mot frafall
• Kap 9A i opplæringsloven – om elevenes skolemiljø
• Elevers og foreldres rettigheter
• Samarbeid hjem – skole 
• Reglementer
• Skolens hjemmeside og Facebook side
• Kompetansebegrepet og vurderingskriterier 
• Kartleggingsprøver og tiltak for elever som skårer dårlig
• Fraværsgrense, dokumentasjon, vurderingsgrunnlag og 

varslinger
• Fag, eksamener til våren



TIDLIG INNSATS – ET HELHETLIG 
ELEVPERSPEKTIV

• Makkerskap (makker = medspiller)
• Skolestart og bli kjent øvelser
• Skolestartsamtale
• Første kontaktsamtale med foreldre

• MEST: Lavterskel tilbud om ulike mestringsteknikker fra 
skolehelsetjenesten, gjennomføres av helsesøster. 

• Læringsstøttende prøver: lesing, regning og engelsk
• Kartleggingsprøve: matematikk
• Bekymringsmelding – faglærers varslingsplikt
• Midt termin rapport: Kvalitetssikring 01.11.18



LÆRINGS STØTTENDE TILTAK

• Målrettet Ekstramatte for de med lav måloppnåelse 
kartleggingsprøver

• Økt lærertetthet i utfordrende fag
• Bruk av miljøpersonale
• Eleven går over til et grunnkompetanseløp med IOP
• Justering av eksisterende IOP



KAPITTEL 9A – ELEVENES 
SKOLEMILJØ

• Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. oppl. 
§ 9 A-3. 

• Eksemplene som nevnes i loven er mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering, men skolene skal ha 
nulltoleranse også for mindre alvorlige krenkelser. Verken 
direkte handlinger som for eksempel hatytringer, eller 
mer indirekte krenkelser, som utestenging, 
isolering og baksnakking skal tolereres.

• Gjelder også krenkelser gjennom digitale medier



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)



SKOLENS SYSTEM – GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ

Forebygging:
Skolestart: Makkerordningen
• Skolestartsamtalen, avdekking av tidligere mobbeforhold
• Antimobbe tiltak: «Bully»
• Bli kjent aktiviteter
• Gjennomgang av skolens ordensreglement
Elevombud deltar på vernerunder
Informasjon fra politiet om bl.a. digital trakassering
Skolens HMS system: både det psykososiale og fysiske skolemiljøet
Tema i møter med skolemiljøjutvalg og klasseteammøter

Internkontroll:
• Kartlegging (Elevundersøkelsen), analyse, tiltak
• Varslingsrutiner
• Skole- og læringsmiljø tema i klassemøter, kontaktlærerforum og fellesmøter
• Evaluering av igangsatte tiltak og rutiner

Elevmedvirkning: Makker regler, klasseregler, skolemiljøutvalg, skoleutvalg.



NETT RESSURSER

• https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/trondelags-
nye-mobbeombud/

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

• http://www.statped.no/fagomrader-og-
laringsressurser/finn-laringsressurs/tidlig-
innsats/nullmobbing.no/

https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/trondelags-nye-mobbeombud/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/tidlig-innsats/nullmobbing.no/


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

– «Foreldra til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg:
– varsling om eleven sitt fråvær

– varsling dersom det er fare for at det ikkje 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 rettar etter opplæringslova og forskrifta

– anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd teieplikt etter anna 
lovgiving.»

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



REGLEMENTER

• Ordensreglement
• IKT reglement
• Bok reglement

• Internatreglement for elever som bor på skolens internat



POCKET-ID

https://www.trondelagfylke.no/vare-
tjenester/utdanning/bevis/

Viktig at elevene tar et ordentlig bilde 
med mobilen sin.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/bevis/


SKOLENS HJEMMESIDE OG FACEBOOKSIDE

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/


KOMPETANSEBEGREPET OG 
VURDERINGSKRITERIER 

• «Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og 
ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og 
ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer 
forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.» 

• Dette påvirker skolen arbeid med planlegging av opplæringen og 
vurdering av elevenes læringsutbytte.



YRKESKOMPETANSE/STUDIEKOMPETANSE

Yrkeskompetanse
naturbruk

Studiekompetanse 
naturbruk

Yrkeskompetanse
byggfag

Studiekompetanse 
byggfag

Vg1 naturbruk
Vg2 landbruk og
gartnernæring
Vg3 Landbruk

Vg1 naturbruk
Vg2 tilbudene, vg2 
landbruk og 
gartnernæring 
m/fordypning i realfag

Vg1 Bygg- og
anleggsteknikk

Vg1 Bygg- og 
anleggsteknikk
Vg2 Byggteknikk

Vg1 naturbruk
Vg2 Hest- og 
hovslager/
Vg2 Anleggsgartner 
og idrettsanleggsfag

Vg3 studieforb. 
Naturbruk u/
fordypning i realfag
Vg3 studieforb. 
Naturbruk m/
fordypning i realfag

Vg3 påbygg

Vg2 Byggteknikk Vg3 påbygg

2 år som lærling Vg4  påbygg etter 
yrkeskompetanse

2 år som lærling Vg4  påbygg etter 
yrkeskompetanse



FRAVÆRSGRENSE, DOKUMENTASJON, 
VURDERINGSGRUNNLAG OG VARSLINGER

• https://web.trondelagfylke.no/skjetlein-videregaende-
skole/regler-og-rutiner/fravar/

• Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil 
eleven som hovedregel miste retten til å få
standpunktkarakter i faget.

• Alt fravær som skal unntas fraværsgrensen skal
dokumenteres av lege eller en annen sakkyndig.

• Denne må leveres innen 10 dager etter fraværet.

https://web.trondelagfylke.no/skjetlein-videregaende-skole/regler-og-rutiner/fravar/


FRAVÆR SOM UNNTAS 
FRAVÆRSGRENSEN 

• Fravær som skyldes helse og velferdsgrunner unntas fra 10 
prosentregelen. Slikt fravær må dokumenteres av lege eller 
annet helsepersonell. 

• Fravær kan også bli unntatt fra 10 prosentregelen dersom du 
dokumenterer at fraværet utover 10 % kommer av arbeid som 
tillitsvalgt, 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.



FRAVÆR SOM IKKE TELLER

• rådgivning på skolen 
• møte med PP-tjenesten 
• organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i 

forkant 
• elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen 
• avtalt samtale med rektor eller andre ansatte 

NB! Lever dokumentasjon



REKTORS  SKJØNN
FRATREKK AV FRAVÆR

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

• 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. 



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



ROM FOR KLASSEMØTER

Klasse Kontaktlærer Rom

1NAA Janne Lena Bjørnstrøm
Maren Ølstøren Bundgård

215

1NAB/1NAC Line Valsjø/Gjertrud Jenssen 317

1NAD Kristine Sæterbø 218

1NAR Trine Svendsen 203

1BAA Knut Hølås 219

1BAB Marius Løvli 310



1NAR – VG1 NATURBRUK MED 
FORDYPNING I REALFAG

• Elever som ønsker å få generell studiekompetanse med 
fordypning i realfag

• Muligheter for å jobbe tverrfaglig med programfagene i 
naturbruk

• Fordeler med å være samlet i et større realfagsmiljø
• Elevene er noen lunde på samme nivå når det gjelder 

inntakspoeng, kompetanse og motivasjon
• Elever med samme mål: utdanning på høyskole eller universitet 

etter videregående skole



Studieforberedende Vg3 innen 
naturbruk

Programområdekode: NANAB3 

Med og uten realfag

Engelsk navn: Vg3 General Studies in 
Fishing and Forestry

GRØNN STUDIEKOMPETANSE

Kjemi, levende fag @ Skjetlein
Mari, Lene og Ingeborg

27



Studieforberedende Vg3 innen 
naturbruk

Uten realfag Med realfag
35 uketimer (3.år / siste år) 37 uketimer (3. år / siste år)

Som påbygg (30 uketimer) Som påbygg (30 uketimer)

Tilleggsfag: Naturforvaltning (5 uketimer) Tilleggsfag: realfag

Samordna opptak (ekstrapoeng): 1 poeng Samordna opptak (ekstrapoeng): inntil 3.5 poeng 

0.5 poeng for Vg3 naturbruk / 0.5 poeng Biologi 1

GRØNN STUDIEKOMPETANSE



Realfag legges til YFF (yrkesfaglig fordypning)

Vg1 naturbruk 6 timer YFF 1T Matematikk (5 t)
Naturfag (5t)

Vg2 naturbruk 9 timer YFF Matematikk R1
Kjemi 1

REALFAG



Mulige kombinasjoner (Skjetlein vgs):

Kjemi 1 Kjemi 1
R1 matematikk R1 matematikk
Kjemi 2 Kjemi 2
Biologi 1 Matematikk R2
Biologi 2 Fysikk 1

REALFAG - OVERSIKT

30



Samordna opptakk

Du kan få inntil 4 realfag- og språkpoeng. Du kan ikke få 
mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag.
Det er kun fag du har tatt i videregående opplæring 
som kan gi realfagspoeng. 

REALFAGSPOENG



Samordna opptak

GENS = Generell studiekompetanse

Eksempler:

GENS + REALFA = realfag (inkl. R1)

GENS + REALR2 = realfag (inkl. R1 og R2)

GENS + VETE = (veterinær) R1, Kj1 og Kj2

GENS + SIVING = R1, R2 og Fysikk 1

Sjekk samordnaopptak for detaljer

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-opptakskrav/liste-over-kravkoder/

https://sok.samordnaopptak.no/#/studies

OPPTAK STUDIE

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-opptakskrav/liste-over-kravkoder/
https://sok.samordnaopptak.no/#/studies


EKSAMEN 1T

• Elevane kan trekkjast ut til skriftleg eller munnleg 
eksamen. Skriftleg eksamen blir utarbeidd og sensurert 
lokalt. Munnleg eksamen blir utarbeidd og sensurert 
lokalt. 


