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� Myndige elever og samtykke

� Generelt:
� Satsningsområde
� Kommunikasjonskanaler og tilgjengelighet

� Fraværsoppfølgning
� Eksamen
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Klasse Kontaktlærer
2MKA Kjartan Haugland

Nicholas Blakstad Andresen

2MKB Johanna Syversen
Terje Boklund

2STA Anniken Celine Mentzoni
Marte Sætervoll Skaugen

2STB Helene Eidsvoll Rusten
Kristin Moen

2STC Mikkel Langtangen Furuberg
Simon Wang Kjernlie

2STD Geir Fjørtoft Karlsen
Jenny Alexandra Moen Paladino

2STE Ane Høie
Kristine Ennis Stangeland

Kontaktinformasjon til skolens ansatte finner dere 
her

Klasse Trinnansvarlig

2MK Monika Julsrud

2ST Mikael Skovlie

Klasse Rådgiver

2MK Hilde Remvik Leirvik

2ST Anders Kletthagen

Hvem er vi på trinnet?

https://f21.vgs.no/kontakt-oss/ansattliste/?hitstoretrive=150


Fellesfag - fag som alle har på MK
• Norsk
• Historie
• Kroppsøving
• Fremmedspråk (avgangsfag med eksamen)
• Samfunnskunnskap (avgangsfag med eksamen)
• Geografi (avgangsfag med eksamen)
• Matematikk 2P (avgangsfag med eksamen)

Felles programfag – fag som alle har på MK
• Mediesamfunnet (avangsfag med eksamen)
• Medieuttrykk (avgangsfag med eksamen)

Programfag – fag som elevene har valgt
• Ett valgfritt programfag (avgangsfag med eksamen)

Hva er nytt på VG2MK?



Fellesfag - fag som alle har på ST
• Norsk
• Historie
• Kroppsøving
• Fremmedspråk (avgangsfag med eksamen)
• Matematikk (2P, S1 eller R1) (avgangsfag med eksamen)

Programfag – fag som elevene har valgt
• Tre valgfrie programfag (avgangsfag med eksamen)

Hva er nytt på VG2ST?



Hva er nytt på 
VG2?

� Eksamen – alle elever skal opp i enten muntlig, muntlig-
praktisk, praktisk eller skriftlig eksamen

� VIS – nytt administrativt system som skal brukes av både 
elever, foresatte og ansatte ved skolen:

� Fravær
� Anmerkninger
� Timeplan
� Karaktere

� Lenke til introduksjonsvideo om VIS

� Myndige elever og samtykkeskjema

https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360049745131-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-foresatte
https://f21.vgs.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/samtykkeskjema/


Generelt

• Vurdering
• Trygt og godt skolemiljø, se også Utdanningsdirektoratet

Satsningsområde

• VIS - fravær
• E-post – kommunikasjon mellom foresatt og ansatt
• Skolemelding – informasjon fra skolen
• Ansatte på skolen er tilgjengelige innenfor normal arbeidstid, kan ta 1-2 dager før man får svar

Kommunikasjonskanaler og tilgjengelighet

• Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september.
• Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. 

Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021.
• Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram 

egenmelding.
• Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller 

isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.
• Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet ikke føres som 

fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole unntas 
fraværsgrensen.

• Hvis eleven står i fare for å få Ikke vurdert i et fag, vil det bli sendt varsel

Fraværsoppfølgning

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/


Generelt

• Skolen må melde opp alle som fikk 1 i standpunkt, og som 
ønsker å gå opp til høsteksamen innen 15. September.

• Viktig å gi beskjed når skolen tar kontakt (telefon/sms) hvis 
eleven ikke allerede har sagt i fra i resepsjonen.

• Oppmelding til privatisteksamen (elever som har fått IV eller 
skal ta opp fag) er 15.september

Eksamen

• Viktig at eleven søker om dette i god tid (vanligvis 15. 
september til høsteksamen og 1.februar til våreksamen), 
mer informasjon kommer

Tilrettelegging på eksamen og heldagsprøver:



Spørsmål?


