
Møte for foresatte

VG1 yrkesfag

Tirsdag 27. september 2022

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



Bli kjent med hverandre, og at foresatte skal få informasjon og 
kunne stille spørsmål.

Samarbeid og god kommunikasjon mellom skole og hjem er 
viktig.

Program

Kl. 18:00–18:45 Informasjon om skolen ved avdelingsledere

Kl. 18:45–20:00 Klassevise møter ved kontaktlærerne

MÅL FOR KVELDEN

(med unntak av 1RMA og 1TID)



STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE

Hvem er vi?

o Den 7. største skolen i Trøndelag

o 10 av 15 utdanningsprogram

o Medier og kommunikasjon fases ut (2023)

o 851 elever skoleåret 2022-2023

o 451 SF/400 YF

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)



AVDELINGER PÅ YRKESFAG

Arve Austheim
Elektro og datateknologi
Teknologi- og industrifag
Formidlingskoordinator
VG3 fagopplæring i skole

Tilbud på VG2
Elenergi og ekom
Datateknologi og elektronikk

Arbeidsmaskiner
Bilskade, lakk og karosseri
Industriteknologi
Kjøretøy

Torbjørn Strøm
Bygg- og anleggsteknikk
Restaurant- og matfag
Salg, service og reiseliv
Alternativ Opplæring (AO)

Tilbud på VG2
Tømrer
Mur og betong

Kokk og servitørfag
Matproduksjon

Salg og reiseliv

Gunn L. Nordstrøm
Helse- og oppvekstfag 

Tilbud på VG2
Barne- og ungdomsarbeiderfag 
Helsearbeiderfag
Hudpleie

Tilbud på VG 3
Hudpleie

Bente G. Svenning



IDEALET OM DEN RØDE TRÅDEN-TVERRFAGLIG SAMARBEID

Marte Blikstad-Balas, UiO, om Fagfornyelsen



❑ Foredrag

❑ DKS

❑ Fysisk miljø og rydding, ordensvaktordningen

❑ Forebyggende dag for avgangselever 

❑ Verdensdagen for psykisk helse

❑ Internasjonal dag/uke og OD

OVERORDNET DEL – TVERRFAGLIGE TEMA



OPERASJON DAGSVERK

Torsdag 3. november er OD- dagen. Alle elever ut i arbeid. Bidrag kr. 400,-

Norges største solidaritetsaksjon – av, med og for ungdom. 
OD sprer kunnskap og engasjement for en mer rettferdig fremtid for alle.
Grunnlagt på Norges Gymnasiastsamband (NGS) sitt landsmøte i 1963. Arrangert hvert år siden 1967.

www.od.no

http://www.od.no


Mål RM Mål naturfag Tema som skal jobbes med

praktisere personleg hygiene og 
næringsmiddel- og 
produksjonshygiene etter gjeldande
regelverk

planleggje, lage og tilby mat og drikke ut 
frå norsk, samisk og internasjonal 
matkultur og ut frå nye trendar

gjøre rede for mattrygghet og betydningen av 
mikroorganismer i matproduksjon, for 
driftshygiene og ved håndtering av mat

utforske egenskaper og reaksjoner til noen 
stoffer og stoffblandinger som er 
relevante for eget utdanningsprogram

Mikrobiologi organismer, Yoghurt, Ost
Spekekjøtt, OD-dag

Tverrfaglig samarbeid (eksempel fra RM)

Pedagoger gjør seg kjent med hverandres læreplanmål og samordner plan 
for undervisning



INTERNASJONALISERING

Hvorfor internasjonalisering?



Bygg og anleggsteknikk 
Garbatka-Letnisko, Polen og London Derry,Nord–

Irland

Salg og Reiseliv
Torino, Italia

Restaurant og matfag
Sevilla, Spania

Helse- og oppvekstfag
Londonderry, Nord-Irland

Teknologi- og industrifag
Cottbus,Tyskland

Elektro og datateknologi
Cottbus,Tyskland, (Danmark)

PÅGÅENDE PROSJEKTER
EØS-midler 



HVA SKAL ELEVVERNEOMBUDET LÆRE?

• Elevverneombudene i 
yrkesforberedende utdanning får en 
generell opplæring i elevverneombudets 
rolle.

• Deltagerne får en innføring i hvilke 
lover og forskrifter som gjelder på 
skolen, verksted og praksisarenaene.

• Alle som gjennomfører kurset får 
kursattest og verneombudsmerke som 
synlig bevis. Dette merket skal være 
synlig for alle på verkstedet



RETT TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ
(KAP. 9A)

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring (Kap. 9A Opplæringslova 
Elevene sitt skolemiljø).

Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på 
skolen, som er avgjørende.

Alle som jobber på skolen skal gripe inn mot krenkelser 
(som mobbing, vold, diskriminering og trakassering) og 
stoppe det med en gang, hvis det er mulig.

Det å ha praksisplass i bedrift i forbindelse med YFF, 
innebærer at vedkommende fortsatt anses som elev. Retten 
til trygt og godt skolemiljø gjelder derfor også på 
praksisplassen. 



FLERE JENTER VELGER YRKESFAG…

Trønder- Avisa 

14 jenter

VG2 BA, EL og TI

19 jenter

VG1 BA, EL og TI



IST Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. 

Der vil elever og foresatte kunne se kalender, karakterer, fravær, 
timeplaner og individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever med 
vedtak om spesialundervisning.  

Foresatte må oppdatere personopplysninger i Everyday.  

Tilgang gis kun til foresatte til elever under 18 år.

Foresatte finner lenke for på hjemmesiden. Pålogging ved bruke 
av MinID eller BankID.

IST Everyday



IST Everyday



KORT OM FRAVÆRSGRENSEN

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, tannlege, obligatorisk kjøreopplæring kl. B (4t bane/ 9t vei)

4 Rettighetsfravær NEI NEI Ihht. bestemmelser i Opplæringsloven.

Et skoleår = 190 dager

10% fravær = 19 dager

19 dager udokumentert fravær = tiltak

Fire ulike fraværsårsaker:



PÅMINNELSE FRA IKT

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/

Siste frist for å bestille subsidiert elev-PC er 31. oktober

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


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

Eifred Markussen (NIFU STEP) sin 
forskning på frafall i videregående skole

✓ Elevsamtale med kontaktlærer

✓ Data fra avgiverskole i Engage

✓ Identifisere «risikoelever»

IKO- modellen



• 80 lærere er tatt ut i streik
• Vi kan ikke ta igjen 5 – 6 uker med tapt undervisning

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.»

KONSEKVENSER AV STREIKEN

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


• Tilbud om ekstra timer på ettermiddag/kveld

• Internasjonal uke avlyses, Operasjon dagsverk gjennomføres, men kanskje på en halv dag?

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

matematikk)

• Vi prioriterer avsluttende fag - spesielt de med sentralgitt skriftlig eksamen

• Fokus på klassemiljø - "innskoling"

• Tiltakene utarbeides i samarbeid med elevråd og lærerorganisasjonene.

MULIGE KOMPENSERENDE TILTAK



Kontaktinformasjon til ansatte

Her finner dere lenke til pålogging 

Samlet oversikt over alle aktiviteter



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


