
Velkommen til møte for 
foresatte

Tirsdag 6. september 2022



Program

• Informasjon ved rektor Cecilie Gitmark og ass.rektor Reidar Kyllesdal
• Presentasjon av Visma InSchool ved lærer Audhild Kristiansen
• Valg av språk og programfag ved avdelingsleder Karina Folkestad
• Valg av matematikk ved Reidar Kyllesdal
• Elevtjenesten – ved rådgiver Kjersti Langseth og 

helsesykepleiere Adine Skarpeid og Ingunn Abildgaard 

• Møte med kontaktlærer klassevis



Fakta om Vågsbygd videregående skole
• Ca 600 elever og 115 ansatte
• Studiespesialisering (realfag og SSØ)

• 2-3 paralleller studiespesialiserende pr. trinn
• 1 klasse med forskerlinje pr. trinn
• 1 klasse med Vg3 påbygg

• Musikk, dans og drama (studieforberedende)
• 1  klasse dans pr. trinn
• 1 klasse drama pr. trinn
• 1-2 klasser musikk pr. trinn

• Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige elever
• 2 klasser dette skoleåret



Skolestart er viktig

• De første ukene bruker vi ekstra tid og ressurser på elevmiljøet
• Faddere – ca. 80 faddere
• Oppstartsuke med tur til Bragdøya/Ravndalen/Helleviga
• Aktiviteter hver dag i midttimen
• Forestilling
• Fotografering (NB: samtykkeerklæring må fylles ut!)



Skole-hjem samarbeid

• Vi ønsker kontakt. Det gjelder små og store saker.
• Følg med, vær nysgjerrig
• Elevene er ansvarlige for å melde sitt eget fravær. Her kan det være lurt å 

følge med.



Skolens informasjonskanaler

• Hjemmeside: www.vagsbygd.vgs.no
• Skoleguiden

• Vi bruker også Facebook og Instagram: vagsbygdvgs

• Elektronisk kommunikasjon mellom lærer og elev foregår i VIS og på 
Its Learning.

• Skolen kan også benytte seg av sms til elever og foresatte gjennom VIS

http://www.vagsbygd.vgs.no/


Melding om fravær

• Eleven skal gi alle faglærere beskjed om fravær. Melding sendes i VIS. 
Fravær meldes i forkant

• Ved planlagt fravær (fri) skal eleven fylle ut eget skjema og levere til 
kontaktlærer i god tid

• Normale fraværsregler:
• Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil 

han eller hun som hovedregel ikke ha rett til halvårsvurdering med 
karakter eller standpunktkarakter i faget.
Da får eleven «IV», ikke vurderingsgrunnlag



Fraværsgrensen i videregående skole

• 10 %, men noen unntak
• Elever som har mer enn ti prosent fravær vil kunne få trukket 

fra inntil 10 hele skoledager hvis de kan dokumentere at 
fraværet skyldes:

• helse- og velferdsgrunner (sykemelding fra lege)
• arbeid som tillitsvalgt (elevråd)
• politisk arbeid (bystyre)
• hjelpearbeid
• lovpålagt oppmøte
• representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt 

nivå, f.eks idrett eller kultur
• religiøse høytider for elever som er medlem av andre 

trossamfunn enn Den norske Kirke

• Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert 
fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven 
ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller 
hun likevel får karakter.



TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

Kapittel 9A i opplæringslova sier:

• Eleven har individuell rett til et trygt og godt skolemiljø                          
som fremmer trivsel, helse og læring

• Skolen har en aktivitetsplikt knyttet til den individuelle retten til eleven



• Alle som arbeider på skolen har plikt til å 
• følge med
• gripe inn
• varsle 

• Skolen (ledelsen) skal 
• undersøke
• sette inn egnede tiltak i konkrete saker
• utarbeide planer



• Hendelser på fritiden som påvirker skolemiljøet kommer 
inn under skolens aktivitetsplikt (f.eks digital mobbing)

• § 9 A-5 innebærer skjerpet aktivitetsplikt dersom en som 
arbeider ved skolen krenker en elev

• Alle parter skal bli hørt i de ulike sakene
• Vi ønsker å løse saker på lavest mulig nivå

• Statsforvalteren er klageinstans, men kontakt rektor først



Nullmobbing.no

På nullmobbing.no finner du informasjon om

• hvilke rettigheter elever og foreldre har

• hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing

• hvem man kan ta kontakt med

• hvordan melde fra om mobbing 



PC-ordningen
2022 -2023



Leie – og eie
• Eleven betaler en leie 

på kr. 1118,- per år
• Støttes fra statens 

lånekasse, må søkes om
• All nødvendig programvare 

installeres
• Etter tre år kan PC/Mac fritt 

tas med til videre bruk.
• Serviceavtale og 

uhellsforsikring (Egenandel 
for skadesaker kr 1000,-)

• Garanti og support mens 
eleven går på skolen

- Officepakke kan installeres på privat
hjemme-pc 

- Hentes på Https://portal.office.com -
epostadresse fås av kontaktlærer.

Https://portal.office.com


Årets modell: HP Probook

• 16 GB ram
• 256 GB SSD M2harddisk.
• 14" FULL-HD-LED

Skjerm
• Vekt: 1,7 kg
• Batteritid ca.10 timer



Årets modell musikk: Apple MacBook Air 13,3
• Skjerm: Retina display - 13.3" IPS
• 8 GB RAM 
• 256 GB SSD harddisk
• Vekt: 1,3 kilo.
• Batteritid:11 timer
• Mac er låst mot DEP. 

(fylkeskommunen, evt. stjålet 
maskin er ubrukelig.)



Programvare:
Alle elever:
• Office 365  - Lagring til OneDrive. 
• Ordnett pluss – elektronisk ordbok
• GeoGebra (Opensource)
• MathType

• Annen nødvendig programvare
• Tilgang til skriver



Hjelpemidler

• Cd-ord –Tilbys alle elever
• Skrivestøtte program –

• Nyttig for  dyslektikere, og også for alle som har 
fremmedspråk – fransk, tysk, spansk, engelsk

• Gir mulighet for opplesning av all tekst. Egen 
skrevet tekst eller fra andre dokumenter/nettsider

• Textpilot/LingDys gis elever med dysleksi i 
samarbeid med rådgiverne



Visma InSchool
VIS

nytt skoleadministrativt system

Audhild Kristiansen



Valg av programområde

Karina Folkestad



Musikk, dans og drama

Forskerlinja

• Valgte sitt programområde på 10. trinn.
• Søker seg bare videre på det de er kommet 

inn på.



Studiespesialiserende

• Språk, samfunnsfag og økonomi

• Realfag

• Informasjon i november



2. fremmedspråk



Om 2. fremmedspråk:
• 3 år på ungdomsskolen:

- må ha språk i 2 år
- kan begynne på et nytt språk

• Ikke språk på ungdomsskolen:
- må ha tysk i 3 år
(kan evt ta privatisteksamen i et 
annet fremmedspråk du behersker)



Valg av matematikk 1T eller 1P
Reidar Kyllesdal



Jeg tar 1T fordi jeg..

• synes matematikk er spennende og interessant 

• har tenkt å velge realfag i Vg2 og Vg3

• jeg vet at jeg trenger matematikk i fremtidige studier

• er usikker på hva jeg skal bli og får kanskje bruk for matematikk 
senere(?)



Jeg tar 1P fordi jeg..

• synes matematikk er et bra fag, men har ikke har tenkt å 
velge realfag på Vg2 eller Vg3 (unntak biologi og IT)

• Ikke trenger matematikk i fremtidige studier

• synes matematematikk er vanskelig



½ p ½ p

½ p1 p



Elevtjenesten:

Rådgiver Kjersti Langseth
Helsesykepleier Ingunn Abildgaard
Helsesykepleier Adine Skarpeid



OPPGAVER

• Psykososial rådgivning
• Samarbeid med bl a helsesøster
• Tilrettelegging

• Spesialpedagogisk rådgivning
• Samarbeid med PPT
• Tilrettelegging

• Karriereveiledning
• Fagvalg, høyere utdanning



VIP

• Veiledning i Psykisk Helse

• Mål: 
• Lære mer om psykisk helse
• Vite hvor de kan få hjelp

• Alle klasser, med kontaktlærer
• Besøk av eksterne:  kommunens psykolog og PPTs psykososiale team



Helsesykepleiere

• Er på skolen alle dager
• Hjelper elevene med:

- Fysisk helse
- Psykisk helse
- Seksuell helse

• Har taushetsplikt 
– elevene velger selv om de vil gi foresatte innsikt i deres helse etter at 
de har fylt 16 år. Da kan ikke helsesykepleier informere foresatte uten 
samtykke fra ungdommen.

• Kontaktinformasjon finnes på skolens hjemmeside. SMS er en effektiv 
måte å kontakte helsesykepleier, men telefon og e-post er også mulig.



Møte med kontaktlærer 
på følgende rom:

Klasse Kontaktlærer Rom
1DADR Hilde Østerhus

Vibeke Gran
215

1MUA Eirin Østbø
Lasse Aaberg

204

1MUB Bjørg Irene Samuelsen
Janicke Midtbø

205

1STA Janne Nygaard
Kjetil Stakkeland

304

1STB Amelia Osorio
Stig Ulland

302

1STC Sverre Bleie
Marius Breland

305

1STF Bjørnar Sandsmark
Kristin Øen

314
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