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Agenda

Høsten så langt og tiden fremover

Skole-hjem-samarbeid

Fravær og forsentkomming

Eksamen og russetid

Vitnemål

Veien videre

Møte med faglærerne
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Mye fint har skjedd i høst
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Mange fine stunder i år



Hva skjer fremover?

Blå dag i slutten av november. Markering mot 
prostatakreft. Kakesalg til inntekt for 
Kreftforeningen. 

Hyggelige dager i desember: Luciamarkering og 
grøtfest i aulaen

Samtaledag onsdag 14.12. Mulighet for 
foresatte å være med, snakk med din ungdom 
om du ønsker det.

Heldagsprøve i matematikk fredag 9.12 for 
elever som har matematikk S2 eller R2.

Siste skoledag før jul/juleavslutning i aula: 
Tirsdag 20. desember.

Første skoledag etter juleferien er tirsdag 
3.januar – 1.termin slutter 13.01.
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De fleste elever er nå myndige 

Foresatte til elever som er myndige mister 
tilgangen til portalen med its learning

Skolen kan fortsette å ha kontakt med foresatte 
til elever etter at de blir myndige kun hvis det 
foreligger skriftlig samtykke fra eleven

Eleven må selv gi tilgang til its learning og 
TEAMS

Vi har skjema som elever kan fylle ut slik at vi 
kan fortsette å ha et godt skole-hjemsamarbeid 
videre fremover – mange har fylt ut dette 
allerede

Skolen har oversikt over hvem som har gitt 
samtykke

For mange vil dette kunne være en støtte på 
veien videre mot vitnemål i Vg3
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Eksamen og russetid

Miljøet på Vg3 er godt, men vi må følge med

Russebussene
• I fjor var ca.50% av elevene på buss
• Hvordan påvirker busslivet ungdommene?
• Foresattes rolle

Vi har et godt samarbeid med
• Politiet
• Statens Vegvesen
• Helsetjenesten

Russestyre opprettes

Mer info på foreldremøte 8.mars
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Eksamen Vg3

Norsk hovedmål for alle

Ytterligere to skriftlige eksamener i enten sidemål eller programfag

Én muntlig eksamen i ett fag (fellesfag eller programfag)

Ved oppmelding til privatisteksamener våren 2023: vær obs på mulige 
kollisjoner med elevfag – sistnevnte går foran (se eksamensplan for 
skriftlige eksamener på udir.no)

Eksamenstrekk skriftlig eksamen 12. mai
• Skriftlig eksamensperiode 19.mai-2.juni
• Muntlig eksamen i juni –datoer ikke fastlagt ennå 

Mer informasjon om eksamen på foreldremøte 8. mars
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Privatisteksamen våren 2023 (og vitnemål)

Oppmelding 15. januar til 1. februar i Vismas privatistportal (spesielt viktig dersom man 
MÅ ha eksamen for å få vitnemål i vår)

Pass på rett fagkode og ev. krav om flere eks. i noen fag

Vurder om det er hensiktsmessig å melde seg opp i mange fag (med tanke på kapasitet)

Eksamener tatt mens man er elev kan man få med på førstegangsvitnemålet

Som nevnt: Skriftlig eksamener kan kollidere med eleveksamen (som altså må gå foran)

Ta kontakt med Nils-Helge Rud dersom spørsmål 
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Vitnemål og 
kompetansebevis

For å få vitnemål må alle fag være bestått 
(minst karakteren 2), og alle krav om antall 
fag/timer og antall fordypninger være oppfylt

Førstegangsvitnemål gis når alle fag og 
eksamener er tatt mens man er elev i en ordinær 
videregående skole (normalt i løpet av tre år). 
Egen kvote i Samordna opptak, men f.eks. ikke i 
utlandet

Mangler man fag eller beståtte eksamener pga. 
stryk, IV eller fordi man har vært deltidselev, får 
man kompetansebevis

Ordinært vitnemål gis når kravene til vitnemål 
er oppfylt, men ikke kravene til 
førstegangsvitnemål. En elev kan ha flere 
vitnemål, men kun få førstegangsvitnemål én 
gang
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Førstegangsvitnemål: spesielle tilfeller

Stryker man i standpunkt og består særskilt eksamen påfølgende termin, 
får man likevel førstegangsvitnemål

Får man IV i standpunkt i Vg3, får man uansett ikke førstegangsvitnemål. 
Det er derfor bedre å få en dårlig karakter i et fag enn ikke å få noen 
karakter (IV)!

Derfor viktig å passe på fraværsregelen og dokumentere fravær som kan 
dokumenteres
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Ikke vurdert og ikke bestått

Elever som får karakteren 1 i standpunkt får mulighet for særskilt 
eksamen høsten 2022 (skolen kontakter eleven)

Elever som får ikke vurdert til standpunkt må ta faget som privatist på 
egenhånd
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Fravær

Fraværsgrensen gjelder: Over 10% udokumentert fravær gir IV 
(ikke vurdert i halvårsvurdering  (termin 1) og ev. standpunkt (hele 
året)
Gyldig dokumentasjon er legeattest, innkalling til tannlege etc. 
(ikke egenmelding/melding fra foresatt)
IV er verre enn stryk (1) – førstegangsvitnemålet ryker (mer om 
dette senere)
Høyt fravær kan også (selv om dokumentasjon) medføre fare for 
ikke vurdert i fag, men da fordi lærer ikke har 
vurderingsgrunnlag

Når elev er over 10% udokumentert fravær for hele året og ikke 
innen frist dokumenterer fraværet, fatter rektor enkeltvedtak om 
at standpunkt ikke settes
Enkelt vedtak kan bare oppheves dersom dokumentasjon kommer
Elev med enkeltvedtak kan vurdere om hen bør slutte i fag før 15. 
januar og melde seg opp som privatist istedenfor i aktuelle fag
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Mer om fravær

Alt fravær, dokumentert elle ei, kommer på vitnemålet

Men noe fravær kan trekkes fra slik at det ikke kommer på vitnemål (og unntas 
fraværsgrensen inntil 10 dager per skoleår):
• Dokumentert sykdom utover 3 dager sammenhengende (ev. fra første dag ved dokumentert kronisks 

ykdom)
• Velferdsgrunner (f.eks. begravelse)
• Arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt møte (f.eks. sesjon)
• representasjon i arrangement på nasjonal/internasjonalt nivå (f.eks. idrett)

Elev må selv søke om dette i Visma InSchool 
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Forsentkomming (og fravær)

Skolen har for tiden fokus på forsentkomming med egen aksjon (Vg3 denne uken)

Forsentkomming forstyrrer undervisning og gjør at elevene mister viktig 
opplæringstid

Det gis anmerkninger for å dokumentere forsentkomminger (og annet) – mange 
anmerkninger kan medføre nedsatt orden (halvårsvurdering eller standpunkt) 

Ordens- og atferdskarakterene kan ikke tas opp igjen senere

Mer enn 45 min. for sent medfører fravær for 45 min (én skoletime) – dette går 
utover fraværsprosenten
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Kathleen H. 
Gundersen

Rådgiver Vg3



Hva snakker jeg med elevene om?

Bytte av programfag

Videre studier

Behov for tilrettelegging på grunn av ting som skjer utenfor skolen

Russebuss

Fraværsregelen
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Karrierelæring

Ny overgang
• videre studier
• “voksenlivet”

Hvilke ferdigheter?

Fortelle om egen vei

Bygge robuste ungdommer sammen
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Hva skjer nå?

• Faglærerne er tilgjengelig for samtaler 
med foresatte som har samtykke. De 
sitter på galleriet i 3. og 4.etg.

• Ledelsen og rådgiver er tilgjengelig for 
spørsmål og samtaler i aulaen

• Rammen for møtet er til kl.20.00
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