Molde vgs., 24. august 2022
Kjære forelder!
Jeg skriver til deg som har barn på Molde vgs. som ennå ikke er myndig, uavhengig av klassetrinn og utdanningsprogram. Jeg gjør dette fordi jeg er sikker på at mange har spørsmål om
hvordan skolehverdagen blir framover, hva som skjer i forbindelse med lærerstreiken og
kanskje andre ting som har med skolen å gjøre.
Mandag startet vi opp på nytt skoleår. Det var utrolig fint å få ønske elevene velkommen til
oss, og jeg håper alle sammen fikk en god velkomst.
Skolestart – miljø og trygghet
Den første tiden legger vi stor vekt på at elevene skal bli godt kjent med hverandre og skolen.
Derfor har vi innført en makkerskapsordning hvor elevene trener på å være gode kolleger for
hverandre. Alle har en arbeidspartner og er del av en mindre makkergruppe. Disse blir rullert
gjennom skoleåret. Formålet er å sikre et trygt, forutsigbart og best mulig læringsmiljø
samtidig som alle elever blir tatt godt vare på. Hver uke har vi også kontaktlærertime med
aktuell informasjon, sosiale aktiviteter med mer.
Det er viktig at alle nye elever får de digitale tilgangene de trenger for å orientere seg i en ny
skolehverdag. Alle elever får Microsoft365-pakka og vi bruker Teams som læringsplattform.
Timeplan, fravær og vurderinger finner elevene i VIS. Også foreldre har tilgang til VIS så
lenge eleven er under 18 år.
Alle skoler i Norge er forpliktet til å sikre elevene et godt psykososialt miljø, for slik å hindre
mobbing og mistrivsel. Dette er regulert i opplæringslovens kap. 9A, som stiller tydelige krav
til hvordan eventuelle brudd på dette skal behandles. Hvis du er du er bekymret for skolemiljøet til ungdommen din, skal du ikke nøle med å kontakte oss, enten ved kontaktlærer eller
trinnansvarlige, som for Vg1 er avd. leder Anne Midtsæter og Vg2 avd. leder Marit Mordal.
Skolens Miljøteam har et særlig ansvar for Vg3/4, inkludert russen, i tillegg til at de tar vare
på særlig sårbare elever og jobber aktivt med skolemiljøet som helhet. Ellers er også PPT,
helsesykepleier og skolens kontaktrådgivere tilgjengelige hver dag. Alle sammen er her for å
støtte og hjelpe elevene våre i det vi vet kan være en krevende skolehverdag.
Lærerstreik og elevenes hverdag
I år er oppstarten selvsagt spesiell fordi Molde vgs. er rammet av streik. Bakgrunnen er som
kjent at lærerorganisasjonene i forbindelse med tarifforhandlingene i våres ikke kom fram til
enighet med Kommunenes Sentralforbund, som er deres sentrale forhandlingsmotpart. Mens
to forbund har mobilisert i andre deler av landet, har Utdanningsforbundet tatt ut oss i Molde.
Dette betyr at ca. halvparten av skolens lærere er i streik og dermed ikke vil kunne gjennomføre arbeidet sitt. Det fører igjen til at mye undervisning rammes, og om lag halvparten av
undervisningsgruppene kan ikke gjennomføres. Jeg understreker at det selvsagt ikke er den
enkelte lærer som selv velger å gå ut i streik, dette er det forbundet sentralt som bestemmer.
Lærernes organisasjonstilhørighet er naturligvis ikke en faktor vi ser på når vi legger timeplan. Det betyr at streiken rammer helt tilfeldig. Noen elever vil knapt merke at det er streik,

mens andre nesten ikke vil ha undervisning. I tråd med reglene i arbeidslivet, er det klart
streikebryteri dersom skolen setter inn andre lærere til å undervise i gruppene til en streikende
lærer, og det er tilsvarende ikke anledning til å la elever som er satt opp i en streikende lærers
gruppe få være inne i en ikke-streikende lærers undervisning.
Jeg forstår veldig godt at dette er frustrerende for elevene og dere foreldre. Det er også
frustrerende for meg. Likevel, her er det lite vi kan gjøre ettersom partene står i en helt lovlig
konflikt der det å ramme undervisningen nettopp er noe av hensikten. Jeg følger selvsagt
utviklingen fortløpende, og vurderer sammen med skoleeier, Møre og Romsdal fylkeskommune, til enhver tid hvilke tiltak som er de riktige.
Dette betyr at noen elever vil ha dager med ingen undervisning, andre kanskje med bare en
time eller to. Ungdommene våre må derfor organisere hverdagene sine ulikt. De skal selvsagt
møte når det er undervisning, men i de timene når læreren er i streik, er det valgfritt om man
vil være på skolen, hjemme eller andre steder. Jeg anbefaler å tilstrebe gode rutiner, og det er
god plass på skolen for å sitte å jobbe med fagene sine – enten i klasserommet der timen
skulle ha vært gitt, i kantina, på biblioteket eller rundt om i ulike fellesarealer.
Likevel, hvis sønn eller datter sier de kan være hjemme en dag, så er det trolig slik. Når det er
sagt, jeg oppfordrer alle dere som er foreldre til elevene ved skolen om å snakke med dem,
høre hvordan det går i skolehverdagen og slik være tett på. Denne støtten er viktig. Dersom
dere er bekymret og føler at eleven behøver mer oppfølging utenom det faglige, som vi
dessverre ikke har anledning å gi under streiken, snakk med kontaktlærer, og om denne er i
streik, ta kontakt med trinnansvarlig. For Vg3/4, snakk med skolens miljøteam.
Fraværsreglene
Utgangspunktet er at elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Dette skoleåret
gjelder også de vanlige fraværsreglene fra før pandemien. Vi skiller mellom dokumentert og
udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på
fraværsgrensen. Etter nærmere regler kan eleven kreve at inntil 10 skoledager dokumentert
fravær per skoleår ikke føres på vitnemålet. Dette kommer vi tilbake til på foreldremøtet.
Reglene innebærer at dersom en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil man
ikke få karakter i faget og dermed heller ikke bestått. For avgangselever vil det si det at man
ikke får bestått vitnemål og dermed heller ikke er kvalifisert til opptak på universitet og
høyskole. For alle andre betyr det at man ikke har bestått det aktuelle opplæringsåret og
dermed ikke er kvalifisert til å fortsette på neste årstrinn.
Er du frisk skal du møte på skolen til de timene som avholdes. Hvis en elev er syk, er det ikke
noe problem å være hjemme uten legeerklæring så lenge dette skjer forholdsvis sjelden, men
dersom det blir snakk om mer, må du ha legeerklæring eller tilsvarende. Dersom elever har
kronisk sykdom er det svært viktig at man tar med legeerklæring til skolen på dette.
Noen fraværsgrunner er å regne som dokumentert. Eksempler på dette er deltakelse i politisk
arbeid, velferdspermisjoner, møte hos rådgiver/PPT, helligdager for trossamfunn utenom den
norske kirke, organisert studiearbeid og deler av kjøreopplæringen. Se her for mer utfyllende
informasjon om fraværsreglene i videregående skole.

Foreldremøte
Kontakten med hjemmet er svært viktig for skolen. Hver høst arrangerer vi derfor foreldremøte for både Vg1 og Vg2. I år er Vg1-møtet lagt til tirsdag 13. september kl. 18. Da gir vi
først en del informasjon i plenum, bl.a. om neste års fagvalg, før kontaktlærerne tar med seg
foreldrene til sine klasserom. Her vil selvsagt de som er tatt ut i streik ikke stille, så disse
klassene vil ikke ha klassevise møter. Isteden vil rektor gi noe mer utfyllende informasjon i
skolens aula. For Vg2s del er ikke møtet før 8. november, også da med fagvalg som et sentralt
tema, og på det tidspunktet håper jeg virkelig at streiken er over. Vi oppfordrer alle foreldre til
å stille på de aktuelle møtene, og ikke minst koble dere til skolens digitale systemer for slik å
kunne delta i elevens skolehverdag.
Til slutt
Vi ønsker alle at skolehverdagen så snart som mulig skal bli normal igjen. Vi vil uansett holde
dere foreldre orientert om utviklingen, primært via våre nettsider og plattformer på sosiale
media. Jeg oppfordrer til slutt elevene å ha god kontakt med de lærerne som er på jobb, til å
finne seg så gode rutiner som mulig i det som selvsagt blir en svært broket hverdag og til å
forberede seg så godt som mulig gjennom lærebøker og andre kilder til den dagen skolehverdagen igjen blir normal. Lykke til alle sammen i det som blir en krevende tid framover!

Med vennlig hilsen
Leif Magne Lervik
rektor

