
Velkommen til foreldremøte Vg2
Molde vgs, 8. nov. 2022



Streiken
Miljøteam
Russetid
Kontaktlærerordningen
Foreldresamarbeid
Fraværsreglene
Skolemiljøet/kap. 9A
Trinnansvarlig
Skolerådgivertjenesten
Klassevise møter



Hovedkonsekvenser

✓ De aller fleste klassene fikk ikke 
normal oppstart med 
kontaktlærer

✓ Måtte avlyse felles aktivitetsdag

✓ Mer enn halvparten av de 
planlagte 242 
undervisningsgruppene ble ikke 
satt i gang

✓ Rådgivningstjenesten ble redusert

✓ Skolemiljøet fikk ikke etablert og 
utviklet seg slik vi hadde planlagt



Veien videre

✓ Undervisning

✓ Psykososiale tiltak

✓ Skolemiljø



Avklaringer sentralt

✓ Eksamen går som 
normalt

✓ Vurderingsgrunnlag 
til standpunkt blir 
som vanlig

✓ Ekstraundervisning 
kan ikke gjøres 
obligatorisk



Avklaringer lokalt

UDK-39/22: Bruk av sparte lønsmidlar som følgje av streiken



Prioriteringer

✓ Tilbud gis kun til de 
undervisningsgruppene 
som ble rammet av 
streiken

✓ Sentralgitte eksamensfag 
med størst fokus på 
rammede avgangselever

✓ Se på enkeltelevenes 
helhet i eventuelt 
ekstratilbud

✓ Lærere er i dialog med 
avdelingsleder om 
behov/løsninger



Mulige ekstratiltak

✓ Styrking av leksehjelp både mht. 
tidsomfang og fagområder

✓ Bruke «hulltimer» på timeplanen til 
ekstra undervisning i fag

✓ Utvide faste planlagte timer inn i 
midttime



Mulige ekstratiltak

✓ Bruke tolærersystem enten som to 
lærere i samme 
undervisningsgruppe eller splitte 
gruppa i to – hele eller deler av uka 
for kortere eller lengre tidsrom

✓ Tilby lengre økter 
ekstraundervisning i fag på kveld, 
lørdager eller i vinterferien

✓ Rene eksamensforberedende 
samlinger



Elevtjenester

✓ Vi har styrket elevtjenesten med økt frikjøp 
til psykososial rådgiverfunksjon

✓ Arrangerer workshops med skolerådgivere 
og lærere for å ta igjen etterslep

✓ Er i ferd med å gjennomføre organisasjons-
endringer knyttet til elevtjenester 



Skolemiljø

✓Stor aktivitet fra miljøteam

✓Vi har bygd opp et aktivitetsrom i 
gymsalen

✓Arrangerer FIFA-turnering

✓Vil ha ulike sosiale tiltak utover skoleåret



Miljøteamet vårt

Trine Aarnes, barne- og 
ungdomsarbeider

Fride Gjelsten, sosionom

Tone Helen Dahle, vernepleier

Herman Brattli, barneverns-
pedagog

• Hybelkontakt og hybel-
kvelder

• Sosiale aktiviteter

• Støtte i skolehverdagen

• Russekontakt



Inkluderende russetid

Russefeiringa en privatsak? Nei, den angår skolen

Noen utfordringer foreldre må tenke over:

Verdisyn Økonomi

Eksamen, karakterer osv. Rebusløp, rulling, 
overgrep



Ass. rektor Marianne Anderson

Pedagogisk arbeid og skulemiljø



Kontaktlærer

• er elevens 
nærmeste
«overordnede»

• skal gi støtte i 
faglige og sosiale
spørsmål

• er skolens primær-
kontakt mot 
hjemmet



Fraværsregler

• Er du frisk skal du møte på 
skolen

• Forskjellen på dokumentert 
og udokumentert fravær

• 10% udokumentert 
fagfravær gir bortfall av 
fagkarakter

• Elever med ryddig forhold til 
skolen får ikke problemer



Foreldresamarbeid

• Foreldremøte i november 
(siste!)

• Individuell samtale med 
kontaktlærer

• Foreldrerepresentasjon i 
skoleutvalg og skolemiljøutvalg

• Løpende kontakt med 
kontaktlærer

✓ Foreldremøte på høsten
✓ Individuell samtale med 

kontaktlærer
✓ Foreldrerepresentasjon 

i skoleutvalg og 
skolemiljøutvalg

✓ Løpende kontakt med 
kontaktlærer



Foreldresamarbeid (forts.)

• Foreldre/foresatte har 
tilgang på karakterer, fravær, 
timeplan osv. til eleven i VIS 
(Visma inSchool)

• Lenke til innlogging finner 
dere på hjemmesidene til 
skolen (samtykkeskjema for 
elever over 18 år)

• Der kan man melde fravær 
og sende meldinger til 
lærere



Foreldresamarbeid (forts.)

Valgte medlemmer til skoleutvalg og skolemiljøutvalg:

Fast medlem: Espen Julnes Lia, (1B)

Varamedlem: Solfrid Gausetvik, (1I) 



Alle elevar har rett til eit trygt og godt 
skulemiljø!

• Kapittel 9A i opplæringslova 

• Alle tilsette har plikt til å følgje 
med og gripe inn ved 
krenkingar

• Skulen har eigne retningslinjer 
som er formidla til elevane via 
kontaktlærarane

• SIM (skulen sitt innsatsteam 
mot mobbing) møtest kvar 
veke

• Ikkje nøl med å ta kontakt med 
skulen om skulemiljøsaker!

• Kap. 9A i Opplæringslova
• Skulen har aktivitetsplikt

1. Følgje med
2. Gripe inn
3. Varsle
4. Undersøkje
5. Setje inn tiltak
6. Evaluere

• Skulen har eit innsatsteam 
mot mobbing (SIM)

• Ikkje nøl med å ta kontakt 
med skulen ved bekymring!



Avd. leder Marit Mordal
Trinnansvarlig på Vg2

Eksamensansvarlig



Livet på Vg2

• Større selvstendighet uten ukeplan

• Mange lærere pr elev, få felles grupper

• Blanda grupper i språk, matematikk og 
programfag

• TEAMS er for elevene

• VIS er for eleven og dere foreldre



Eksamen

• Alle elever i Vg2 skal opp til én 
eksamen våren 2023.

• Det kan være skriftlig, muntlig, 
muntlig/praktisk eller praktisk 
eksamen.

• Alle skriftlige eksamener blir 
offentliggjort 12. mai 2023 kl 09.00.

• Alle andre eksamener blir kunngjort 
48 timer før eksamen.

• Viktig at alle elever er tilstede på 
eksamen.

• Ved sykdom: Legeerklæring og utsatt 
eksamen blir avholdt i nov/des 2023.



Veien 
videre

Foreldremøte Vg2 november 
2021



Skolerådgiver Hilde Myrland



Skolerådgiverne ved Molde vgs.

Marit Kirilov, kontor 
H315, tlf 71 28 31 15 
(mobil 990 34 101)

Hilde Myrland, 
kontor H316, 

tlf 71 28 31 16

Wenche Malo 
Windstad, kontor 
H314, tlf 71 28 31 14

2D, 2E, 2KD/2F 2M, 2I, 2A 2IL, 2B, 2C



Inntak Vg3

• Innsøkning til Vg3:  1. mars 2023

• Må ha bestått og ikke IV i fag for å være kvalifisert for inntak til Vg3

• www.vigo.no, Min ID – Pinkoder

• Takke JA til plassen

• Forhåndssvar kan legges  inn når du søker

• Utstyrsstipend: www.lanekassen.no

http://www.vigo.no/
http://www.lanekassen.no/


Studiekompetanse og høyere utdanning

• Alle våre utdanningsprogrammer 
gir generell studiekompetanse

• I løpet av Vg2 vil elevene få mer 
informasjon om mulighetene 
innenfor høyere utdanning

• Ulike tilbud om orientering/besøk 
fra høgskoler og universiteter 
gjennom skoleåret

• Studieinformasjonsdag i Vg3

• Hver klasse har en kontaktrådgiver 
som elevene kan få veiledning hos







Hvem går hvor?
Klasse: Kontaktlærer: Klasserom:

2ST2A DISIN/SKAST A334

2ST2B BEYID/SÆTAS A335

2ST2C ARNID/REIVI G116

2ST2D HÄGHE/MOEHA H322

2ST2E SÆTGØ/MOEAI F211

2ST2F OTEAN F115

2ST2I GUNMO/MØRMA G218

2KD1 FLEBE F116

2MUMU VOLAN H324


