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Skolen skal
gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring

bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og 
kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få 
erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre 
gode valg i livet.

danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner. Danning 
skjer når elevene får kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og historie, 
samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn
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3.3. Samarbeid mellom hjem og skole

Foreldrene og foresatte har hovedansvaret for barnets oppdragelse og 
utvikling. De er barnas og ungdommenes viktigste omsorgspersoner og har 
kunnskap som skolen kan bruke for å støtte elevens danning, læring og 
utvikling.

Skolen har det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge 
for samarbeid. Dette innebærer å sørge for at foreldre og foresatte får 
nødvendig informasjon, og for at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine 
barns skolehverdag.

Hjemmets holdning til skole er av stor betydning for elevenes engasjement 
og skoleinnsats
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Ledelse og rådgivere

• Rådgiver Hanne Skogvoll 1STA og 1STB

• Rådgiver Per Helmer Andersen 1STC, 1STD, 1STE, 1STF og 1STG

• Trinnansvarlig for Vg1: Mikael Skovlie

Støtteapparat

• Miljøarbeider Runa Maria Elisabeth Hovland

• Elevterapeut Hege Rønnåbakk, tilstede mandager og onsdager 

• Helsesykepleier Thea Cecilie Borge
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Kontaktlærere

• 1STA: Ingrid Varan og Knut Skrindo

• 1STB: Åse Manengen og Toril Myreng

• 1STC: Steinar Næss Marthinsen og Asta Rønning Fjærli

• 1STD: Toril Halvorsen og Ana Maria Aviles-Ruiz

• 1STE: Julia Kagge og Martine Nyrud

• 1STF: Oddmund Grønvik og Ellen Julie Opdahl

• 1STG: Trond Simen Nesset og Janne Heimdal
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Informasjon fra rådgiverne

Arbeidsoppgaver:

• Fagvalg

• Karriereveiledning 

• Pedagogisk tilrettelegging

• Samtale/veiledning om sosiale utfordringer og personlige problemer

• Lånekassen

• Livsmestring i Vg1

• Elevteam ved Katta
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Kontaktlærer:

• Følger opp fravær

• Har hovedkontakt med elever og foresatte

• Varsler rådgiver ved behov for mer støtte og tilrettelegging

• Samtale med elev og foresatte i samarbeid med rådgiver

Rådgiver:

• Hjelper med tilrettelegging

• Hovedkontakt med helsetjenesten og PPT

922.08.22

Informasjon fra rådgiverne



Oslo 2019

Informasjon fra rådgiverne
Innmeldingsskjemaet: Særskilte opplysninger

Lånekassen

Alle har rett til et utstyrsstipend på kroner 1.118,-

Noen har rett til et behovsprøvd grunnstipend og eventuelt bostøtte

Alle MÅ søke selv

Vg2 i utlandet

Mange muligheter, gjennom Osloskolen eller en organisasjon. Tellende år. 
Stilles krav til fag tatt i utlandet.
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Informasjonskanaler

• Elevene: Teams og OneNote 

• Hjemmesiden: nyheter fra skolen, kalender  

• Fravær: Visma in school (VIS)

• Skolemeldings-app: melde fravær og kontakt med kontaktlærer

• Finn Katta på Insta!
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Hvilke fag har elevene på Vg1?

Avgangsfag:

• Engelsk

• Matematikk 

• Naturfag

• Samfunnsfag

• Geografi

Standpunktkarakter på Vg1

Eksamen: Ca 20 % av elevene trekkes ut 
til eksamen i ett avgangsfag, skriftlig, 
muntlig eller muntlig-praktisk

Gjennomgående fag : 

•Norsk 

•Annet fremmedspråk

• Kroppsøving

Fortsetter med fagene på Vg2 
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Valg av fag til Vg2 (og Vg3)

På Vg2 : 

• tre fag (programfag) og matematikkfag (2P, S1 og R1) 

På Vg3 

• tre fag (programfag) 

• fortsette med minst to av programfagene fra Vg2 innenfor samme programområde 
(realfag (REA) eller språk- samfunnsfag- og økonomifag (SSØ) )

• Rådgiver og avdelingsleder orienterer i klassene i november, samtaler 
med elever

• Prøvevalg i desember som påvirker hvilke fagkombinasjoner elevene kan 
velge mellom i det endelig valget i januar 2023
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Timeplan

• Visma in school (VIS)

• Fra kl 8.15 til kl 15.50

• Klassens time er timeplanfestet på onsdager kl. 11.40-12.00  
• Samarbeid mellom kontaktlærer og tillitselev i klassen

• Onsdag 14.20-15.50 er satt av til felles informasjon, foredrag 
med eksterne forelesere, trinnvise opplegg o.l. Viktig at 
elevene ikke har faste avtaler i dette tidspunktet!
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Fravær
• Alt fravær føres på vitnemålet, hvis det ikke er søkt om fratrekk på inntil 

10 dager etter bestemte regler på slutten av skoleåret

• Hvis fraværet overstiger 10% i et fag og det ikke foreligger 
dokumentasjon, får ikke eleven karakter i faget og må ta faget som 
privatist for å få vitnemål

• Elev og foresatte skal bli varslet hvis fraværet overstiger 5%

• Hvis fraværet er over 10 % og det ikke foreligger "riktig" dokumentasjon, 
skal rektor fatte et enkeltvedtak (som kan påklages) om at det ikke kan 
settes karakter i faget

• Elever som ikke leverer melding, kan få nedsatt ordenskarakter
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Dersom fravær ikke skal telle med, må det leveres dokumentasjon til 
skolen. Dette gjelder fravær knyttet til:

• Helse- og velferdsgrunner (lege eller sakkyndig person som psykolog…..begravelse kan 
normalt dokumenteres av foresatte)

• Arbeid som tillitsvalgt 
• Politisk arbeid (politisk organisasjon)
• Hjelpearbeid (hjelpeorganisasjon eller tilsvarende)
• Lovpålagt oppmøte
• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks idrett eller 

kultur (f.eks. idrettsforeningen) 
• Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

Permisjon:

• Det innvilges ikke permisjon i videregående skole
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Melding av fravær

• Fraværsoversikten ligger i Visma in school (VIS)

• Foresatte bruker appen Skolemelding for å melde fravær

• Fravær meldt av foresatte kommer på vitnemålet og 
fraværsprosenten, men går ikke ut over orden- og 
atferdskarakteren

• Elever kan selv levere dokumentasjon som skyldes 
helsemessige årsaker (tannlege, lege, psykolog..)

• Fravær kan være en indikasjon på at eleven ikke har det bra, 
derfor er det viktig at foresatte følger med på fraværet til sitt 
barn 

1722.08.22



Oslo 2019

Fravær – Visma in school (VIS)

1. Gå inn på skolens hjemmeside

2. Der ligger Visma in school (VIS)
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3.  Logg deg på VIS

4. Her skal foresatte få opp fraværet til sitt barn
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Fravær – Visma in school (VIS)
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Fravær - Skolemelding (ny versjon 24.august)
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1. Last ned appen som heter Skolemelding

2. Endre på innstillinger nederst i appen 
sånn at du får pushvarsel på e-post.

22.08.22



Oslo 2019

Fravær - Skolemelding

21

3. Endre på innstillinger sånn at du får 
pushvarsel på e-post.

4. Om du skal sende en melding til kontaktlærer og 
har flere barn i Osloskolen, velg hvilket barn det 
gjelder
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Veien videre

Vi ber alle foresatte om å: 

• Følge nøye med på elevenes fravær

• Hjelpe eleven med å komme seg på skolen (mat, søvn, 
tilstedeværelse er hjemmets ansvar) 

• Støtte opp om elevens læringsarbeid

• Ta kontakt med oss dersom det er noe ved skolearbeidet eller 
ved det sosiale som bekymrer dere

• Sjekke at kontaktlærer har registrert riktig kontaktinformasjon 
på deg som foresatt 
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Skole/hjem-samarbeid høst 2022

• Tirsdag 20.september : 

• Temakveld om foreldrerollen til elever i videregående skole kl 17-18

• Møte med kontaktlærere  kl. 18-19

• Utviklingssamtale med kontaktlærer uke 43–46 

• Foreldremøte med fagvalgsinformasjon og informasjon om 
språkturer på Vg2 onsdag 23. november kl 17-19.
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