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Informasjonsmøte
Vg1 idrettsfag
Høsten 2021
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Bilde av klassene
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Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1
og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra
informerast om skolen, innhaldet i
opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar
og anna som er relevant for foreldre.
Forskrift til opplæringslova § 20.4 (utdrag)
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Samtale med elev og foresatte

• Alle foresatte bli i løpet av høsten kalt inn til
en samtale sammen med elev og
kontaktlærer.
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Romsdal videregående skole skal være best
når det gjelder kvalitet, kreativitet
og kultur for læring
-en skole som gjør deg
ettertraktet og
kvalifisert for
framtida
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Romsdal videregående skole
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Fakta om Romsdal vgs
• Stor arbeidsplass i Molde med over 200
ansatte
• 927 elever, fordelt på 9
ulike utdanningsprogram
• 150 elever i voksenopplæring
• Ca. 100 elever pr år ved
skoleavdelingen i Hustad fengsel
• Årlig budsjett rundt 140 mill. kr
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Vi går mot (mer) normale tider 
• Smittevern -> Vi starter på grønt tiltaksnivå.
Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes forebyggende

• Ingen syke skal på skolen
–> heller ikke med milde symptomer
• Om mulig - holde avstand
• Normalt renhold og håndhygiene
• Testing erstatter karantene (for elever)
• Midlertidige regler om fraværsføring og dokumentasjon
av fravær videreføres (enn så lenge)
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Midlertidige fraværsregler i koronatid.
Kunnskapsdepartementet forlenger de midlertidige
unntakene fra fraværsreglene ut september 2021. Det betyr at
elever kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder
ved fravær av helsegrunner.
Unntaket gjelder krav til dokumentasjon ved fravær av
helsegrunner. Så lenge unntaket varer holder det at elever
over 18 år leverer egenmelding, og at elever under 18 år
leverer erklæring fra foresatte. Fraværet skal da ikke føres på
vitnemålet, og det skal unntas fraværsgrensen.
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Fraværsgrensen i korte trekk
• Mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, kan føre til at du mister
retten til halvårsvurdering med karakter eller standpunktvurdering
• Du må legge fram godkjent dokumentasjon for å få fravær unntatt
fra fraværsgrensen
• Rektor/avd.leder kan etter søknad i helt spesielle tilfeller bestemme
at du får karakter selv om udokumentert fravær er over 10 % (men
ikke mer enn 15 %)
• Fraværsgrensen gjelder for enkeltfag
• Du får varsel ved fare for bortfall av karakter (gis når fraværet
passerer 5 %)
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Fraværsreglementet
Hovedregel: Alt fravær skal føres, jf FtO § 3-45, første ledd
o Etter gitte kriterier kan inntil 10 dager strykes fra vitnemålet ved
skoleårets slutt (5. ledd):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

helse- og velferdsgrunner
arbeid som tillitsvalgt
politisk arbeid
hjelpearbeid
lovpålagt oppmøte
representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

o Helsegrunner etter bokstav a. må dokumenteres med legeerklæring og kun
fravær fra og med fjerde dagen kan strykes
-> Unntak: kronisk sykdom eller funksjonshemming
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Fraværsreglementet
• Finnes på fylkeskommunens nettside, under utdanning og karriere
-> Opplæring i skole -> Skolekvardag -> Reglement
• NYTT fra om med skoleåret 2021-22:
Det skal ikke føres fravær om en elev kommer for sent til
undervisningstimen, jf § 1 i Fraværsreglementet
– Elev som kommer for sent skal ha anmerkning.
– Flere anmerkninger kan føre til nedsatt ordenskarakter.
– «For sent» gjelder fra lærer har startet undervisningsøkta

• Dette er en konsekvens av overgangen fra SkoleArena til Visma
InSchool (VIS)
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TEAMS som læringsplattform
• Alle elever har tilgang til
TEAMS
• De har fagrom, klasserom,
fellesrom osv.
• Her legges det informasjon
om lekser, prøver, ting å
huske på etc.
• Her leverer elevene inn
vurderingsarbeid
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Nytt system – VIS (Visma InSchool)

•
•
•
•

Foresattpålogging (vis nettsiden)
Opplæringsvideo (se VISMA (youtube)
Timeplanen til klassen (vis timeplanvisning)
Eleven må selv følge med på fravær m.m.
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UTDANNINGS- OG YRKESRÅDGIVNING
Hjelpe eleven med å gjøre de rette valgene på veien mot en utdanning
o Valg av fag og utdanningsprogram i videregående skole
o Informasjon om utdanningsveier (utdanning.no)
o Samarbeide med andre utdanningsnivå, næringsliv, karriereveiledere og
hjemmene
o Søknadsfrister, inntaksvilkår.
o Finansieringsordninger (Lånekassen) Utstyrstipend: 4513 kr, Grunnstipend:
beregnes fra foreldre sin inntekt, Bostipend: 4709 pr mnd. (4 mil eller 3 t.
reisetid t/r hjem-skole, eller særlige forhold)
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SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVNING
Hjelpe elevene med å finne seg til rette sosialt på skolen
o En voksen å sortere tanker og følelser sammen med
o Kartlegge hva skolen kan hjelpe med
o Knytte kontakt med andre hjelpeinstanser (helsesykepleier, PPT,
Oppfølgingstjenesten (OT), barnevern og andre)

Tilpasset opplæring/spesialundervisning
o Ressursteam på avdelingen: rådgiver, avdelingsleder og PPT
o Kontaktlærer, foresatte og elev er med i sine saker
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AKTUELLE NETTSIDER

•
•
•
•

https://www.vilbli.no/
https://utdanning.no/
https://www.lanekassen.no
https://www.ung.no/
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Prosedyre i mobbesaker
Hva er mobbing?
• Mobbing kan være verbal
• Fysisk mobbing er mindre utbredt
• Utfrysing er en tredje type
• Mobbing kan være åpen eller skjult
• Elevene diskuterer i klassene
hvordan de ønsker at skolemiljøet
skal være

Dersom vi får vite om mobbing
eller krenkelser -> Skolen har
aktivitetsplikt
• Plikt til å følge med
• Plikt til å gripe inn
• Plikt til å varsle
• Plikt til å undersøke
• Plikt til å sette inn tiltak
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Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM)
•
•
•
•
•
•
•

Alle ansatte har selvstendig ansvar for å følge opp skolemiljøet, jf §9A
Pedagogisk personell skal kunne forstå, avdekke og løse mobbesaker –
mobbing må ikke få fotfeste, eller utvikle seg over tid!
Om saker blir vanskelige, kan det være behov for støtte fra noen som er
ekstra godt skolert
SIM har gjennom opplæring og praktisk trening fått kompetanse som gjør
at vi kan bistå i arbeidet med en mobbesak
SIM ved Romsdal vgs ledes av rektor
Medlemmer: Eva Torsetnes, Ingunn Havnen,
Bjørn Sturla Vollan, Kjetil Kirkevåg,
Ragnhild Austrheim
Truls Løvik (PPT) er ressurs i SIM ved behov
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Tankekraft- et kurs for elevene på vg1
Tankekraft er et program der målet er å øke ungdoms
robusthet, gjennom å utvikle forståelse og ferdigheter som
kan være til hjelp når en møter belastninger i livet.
Utgangspunktet for kurset er at ferdigheter i å håndtere og
forstå belastning og vansker, kan læres og trenes på lik linje
med fysisk trening.

TEMA I KURSET
• Introduksjon til ungdom og psykisk helse
• Forståelse av belastning, stress og mestring,
ulike mestringsstiler
• Kjernekomponentene i kurset
–
–
–

•
•
•
•

Kognitiv atferdsteori (KT)
Aksept- og forpliktelsesteori (ACT)
Metakognitiv teori (MCT)

Grunnleggende nevrobiologi
Pedagogisk metode og praksis
Praktiske øvelser (anvendt kognitiv metode i
kurssammenheng)
Veiledet øvelse i å gjennomføre kurset ved
psykolog Trygve Børve
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Møtet fortsetter på klasserommene

• 1ID1- G204- Liv Kari og Stian
• 1ID2- G212- Morten og Kent

• - takk for oppmøtet
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