Kjære Vg3 og Vg4-elever!
Oppstarten er litt hullete på timeplanen, men nå er vi i gang igjen med nytt skoleår. Og for
deres del, det siste i videregående skole. Nå er dere, bortsett fra 3I som har et år igjen,
avgangselever og snart klare for å gå videre i livet. Spennende!
Først kort om streiken. Bakgrunnen er at lærerorganisasjonene i vårens tarifforhandlinger
ikke kom fram til enighet med sin forhandlingsmotpart, Kommunenes Sentralforbund. 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 at om lag halvparten av
undervisningsgruppene ikke kan 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.
Men noe er som vanlig, og her er noen viktige ting å huske så lenge streiken varer, men som
også gjelder når den er slutt:
• Møt opp til de timene du har.
• Jobb godt og regelmessig med fagene dine.
• Ikke få for mye fravær nå på begynnelsen av året slik at du senere får problemer med
fraværsgrensa.
• Prøv å lage deg gode rutiner i hverdagen. Vær gjerne på skolen og jobb med fagene
dine også når du ikke har timer, slik at du føler du er på «jobb».
• Reglene er slik at selv om du rammes av streiken og får store hull på timeplanen, må
du møte til de timene du har.
Alle elever 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.
Udokumentert er når du ikke har med deg en godkjent bekreftelse på fraværet. Dokumentert
fravær kan være legeerklæring, deltakelse i politisk arbeid, velferdspermisjoner, møte hos
rådgiver/PPT, eller organisert studiearbeid. For kjøreopplæringa gjelder 4-timer obligatorisk
sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4)
som dokumentert fravær. Se her for mer utfyllende informasjon om fraværsreglene.
Alt udokumentert fravær kommer på vitnemålet, og teller inn på fraværsgrensen. Etter
nærmere regler kan dere få tatt bort inntil 10 skoledager dokumentert fravær fra vitnemålet,
mens resten av det dokumenterte fraværet blir tatt med. Disse reglene skal vi gå gjennom
senere i år. Husk at hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil du ikke få
karakter i faget og dermed heller ikke bestått vitnemål. Da er du heller ikke kvalifisert til

opptak på universitet og høyskole. Det bør du selvsagt unngå, så sørg for å komme på skolen
og ha godkjent dokumentasjon hvis du må være mye borte. Litt fravær er helt vanlig, vi blir
alle småsyke iblant, og da går det bra. Uansett, er du frisk skal du møte på skolen til de timene
som avholdes.
Det er viktig å holde god kontakt med lærerne dine, men hvis du har lyst til å prate med noen
andre om ulike utfordringer i skolehverdagen, bør du ta kontakt med skolens miljøteam. I fjor
var de to, nå er de fire miljøveiledere som gjerne vil prate med deg. De holder alle sammen til
i første etg. på A-bygget, midt mellom de store inngangsdørene. Miljøteam er:
Tone Dahle, tlf. 952 24 597
Trine Aarnes, tlf. 905 27 728

Herman Lossius Bratli, tlf. 473 00 483
Fride Gjelsten, tlf. 452 88 936

Hvis dere har spørsmål om ting som går på tilrettelegging, fagvalg, studieveiledning og andre
skolerelaterte ting, ta gjerne kontakt med en av skolerådgiverne, som har kontorer øverst i Hblokka:
Hilde Myrland, tlf. 71 18 31 16, ansvar for klasse 3D, 3I, 3M, PB4
Marit Kirilov, tlf. 71 18 31 15, ansvar for klasse 3A, 3F, 3KD, 4I
Wenche Malo Windstad, 71 18 31 14, ansvar for klasse 3B, 3C, 3E, 3IL

Til slutt, jeg ønsker hver og en av dere et supert skoleår, gleder meg til å si hei til dere rundt
omkring på skolen, og så håper jeg at vi så snart som mulig igjen kan gå tilbake til en normal
hverdag.
Lykke til med skoleåret, alle sammen!

Med vennlig hilsen
Leif Magne Lervik
rektor

