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«Våre elever skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring»



Todelte møter 
for foresatte på 
grunn av streiken

29.09.2022: Felles for 

studieforberedende i Origo

Etter streiken: Klassevis 

møte med kontaktlærer



Steinkjer videregående skole

Steinkjer v.g.s. skoleåret 2022-2023

o 10 av 15 utdanningsprogram

o 851 elever

o 441 studieforberedende, 400 yrkesfag

o 190 ansatte

o Voksenopplæring og kursvirksomhet (300)

o OKINT, opplæring gjennom kriminalomsorgen i 

nordre Trøndelag

o Alternativ fagopplæring i skole (VG3)

o Studiested for Trøndelag høyere yrkesfagskole 

(170 studenter, elkraft)



Streik 

• Store ulikheter fra gruppe til gruppe

• Kunst, design og arkitektur har hatt en av kontaktlærerne i engelsk og noen 

programfag

• Idrettsfag har hatt treninger på dagtid der trenere fra klubb likevel var planlagt 

innleid

• Studiespesialisering har nesten ikke hatt undervisning.

• Nesten alle kontaktlærerne på Vg1 SF har vært ute i streik. Noen elever har 

hatt matematikk og fremmedspråk, men ingen felles fag for klassene har gått

• Fravær: Noe etterslep som må ordnes opp i når kontaktlærer er på plass



Rettigheter i forbindelse med 
streik

Artikkel: «Barns rettigheter til undervisning under og etter 
en streik» (Øyvind Helstad, advokat KS)
https://www.ks.no/ks-advokatene/nyheter/barns-
rettigheter-til-undervisning-under-og-etter-en-streik/

«Når streiken blir avsluttet, vil KS anbefale streikerammede kommuner og fylkeskommuner å vurdere 
hvilke tiltak som kan iverksettes for å delvis kompensere for både læringstap og de psykososiale 
konsekvensene streiken har fått.»

https://www.ks.no/ks-advokatene/nyheter/barns-rettigheter-til-undervisning-under-og-etter-en-streik/


Mulige kompenserende tiltak

• Fokus på klassemiljø - "innskoling"

• Bruk av tolærer i fag der elevene har mye behov for hjelp for å komme 

videre (eks. matematikk)

• Tilbud om ekstra timer på ettermiddag/kveld

• Vi vurderer om Internasjonal uke kan reduseres i omfang, Operasjon 

dagsverk gjennomføres.

• Vi prioriterer avsluttende fag - spesielt de med sentralgitt skriftlig 

eksamen 

• Tiltakene utarbeides i samarbeid med elevråd og lærerorganisasjonene.



Åpning for innspill fra foresatte



Påminning fra IKT: Siste frist for å 
bestille subsidiert elev-PC 31. 
oktober

Fordeler med elev-PC:
• Lik maskin gjør det 

enklere for elever og 
lærere i undervisning 
og support

• Tre års garanti og 
uhellsforsikring

• Mulighet for å levere 
inn datamaskinen på 
skolen for support 
eller reparasjoner

IKT melder om 
at mange elever 
har med 
datamaskinen 
de fikk fra 
ungdomsskolen

Denne maskinen 
er over tre år 
gammel, og vil 
derfor ikke være 
god nok for et 
skoleløp i tre år 
til Les om ordningen og bestill her: 

https://www.trondelagfylke.no/vare-
tjenester/utdanning/elev/elevpc/

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/


Kontaktinformasjon til ansatte

Her finner dere lenke til 
pålogging 

Samlet oversikt 
over alle aktiviteter





IST Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system.

Der ser elever og foresatte kalender, termin- og standpunktkarakterer, fravær, timeplaner (og 

individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever med vedtak om spesialundervisning).

Foresatte må selv logge seg på og oppdatere personopplysninger i Everyday.

Tilgang gis kun til foresatte til elever under 18 år.

Foresatte finner lenke for på hjemmesiden. Logg på med MinID eller BankID.

IST Everyday



IST Everyday

Uten kontaktinformasjon, 
ingen mulighet for skolen 
å kontakte hjemmet!



Digital læringsplattform



Fraværsregler

Type fravær
På 
vitnemål?

Teller som 
fag- fravær 
(10%)? Merknad

1 Udokumentert JA JA Skulk

2 Meldt fravær JA JA God oppdragelse

3 Dokumentert JA NEI Legeattest, obligatorisk kjøreopplæring etc.

4 Rettighetsfravær NEI NEI
Ihht. bestemmelser i Opplæringsloven. Kan gjøre skolearbeid 
hjemme



Avdelingsledere SF

• Bjørg Helland

• Studiespesialisering

• Jostein Kvernmo

• Kunst, design og arkitektur

• Stian Ludvigsen

• Idrettsfag



Studieforberedende– elever og klasser vg1

Klasse Antall elever Kontaktlærere

1STA 31 Håvard Rønne Faanes og 
Stine Ottesen Aunan

1STB 32 Synnøve Ystad og Marit 
Wæhre

1IDA 33 Monica Finvik og Henrik 
Sandstad

1KDA 23 Liv Bente Landstad og 
Ingeborg Viken



Rett til et trygt og godt skolemiljø
Opplæringsloven kap. 9A

Alle elever har rett til å ha et trygt 

og godt skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring.



følge med 

gripe inn

varsle

undersøke

sette inn tiltak 

dokumentere

Skolens aktivitetsplikt



Trygt og godt skolemiljø

Skolehverdagen er god

…men noen utfordringer er det alltid

• Orden i fellesareal

• Kommentarer mellom elever

• Digital mobbing



Læreplanverket LK20

Marte Blikstad-Balas, UiO, Fagfornyelsen



❑ Foredrag, besøk av rollemodeller

❑ Karriereveiledning

❑ DKS

❑ Fysisk miljø og rydding, ordensvaktordningen

❑ Forebyggende dag for avgangselever 

❑ Verdensdagen for psykisk helse

❑ Internasjonal dag/uke og OD

OVERORDNET DEL – TVERRFAGLIGE TEMA



Målsetningen er å gjøre alle elever best 
mulig faglig og sosialt rustet til å 
komme videre i utdanningsløpet.

✓Elevsamtale med kontaktlærer
✓Opplysninger fra ungdomsskolen i 
Engage

✓ Identifisere «risikoelever»

IKO- modellen



Å være studieforberedt

Utviklingen fra Vg1 i august til Vg3 i juni

Blir jeg studieforberedt? (Holbergprisen 2017): Lese- og skriveferdigheter er 

viktig

Fullføringsreformen Meld. St. 21 (2020-2021)

• Elevene har lite trening i å lese store mengder kompleks tekst.

• Mange har svake ferdigheter i akademisk eller faglig skriving.

• Elevene har mangelfulle ferdigheter i kritisk tenkning.

• Høyere utdanning stiller høyere krav til selvstendighet i arbeidsmåter

https://holbergprisen.no/sites/default/files/31%20Vestby%202017%20Blir%20jeg%20studieforberedt.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20202021/id2840771/?ch=2#kap2-2
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