
Velkommen til informasjons-
møte for Vg3-foreldre 

Molde vgs, 17. nov. 2022



Streiken
Kompenserende tiltak
Miljøteam
Russetid
Fraværsreglene
Skolemiljøet/kap. 9A
Trinnansvarlig
Eksamen
Skolerådgivertjenesten
Vitnemål og veien videre



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

• Vi har stor tro på
engasjementet til 
årets russekull

• Viktig samarbeid
internt på skolen

• Og med andre skoler, 
kommune, politi m.fl.



Inkluderende
russetid

Men, likevel noen
utfordringer foreldre må
tenke over:

✓Verdisyn

✓Økonomi

✓Eksamen, karakterer
osv.

✓Rebusløp, rulling, 
overgrep



Ass. rektor Marianne Anderson



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



Alle elevar har rett til eit 
trygt og godt skulemiljø!

• Kap. 9A i Opplæringslova

• Skulen har aktivitetsplikt

• Følgje med

• Gripe inn

• Varsle

• Undersøkje

• Setje inn tiltak

• Evaluere



Innsatsteam 
mot mobbing 
(SIM)

• Skulen har eit
innsatsteam
mot mobbing 
(SIM)

• Møtes kvar
veke og er slik
tett på elevane

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



Avd. leder Celia Berg
Trinnansvarlig på Vg3



Eksamen

• Alle elever i Vg3 skal opp til fire 
eksamener våren 2023

• Alle skal opp i norsk hovedmål
skriftlig

• De andre tre kan være skriftlige, 
muntlige, muntlig/praktiske
eller praktiske eksamener

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

• Alle andre eksamener blir
kunngjort 48 timer før eksamen



Eksamen

• Noe variasjon mellom
utdanningsprogrammene

• Viktig at alle elever er tilstede på
eksamen. Ikke planlegge fravær

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

• Ta kontakt med skolen for ev. mer
info



Hilde Myrland

skolerådgiver

Vitnemål og veien videre



SO koordinerer opptak til 27 
høyskoler og universitet

Du søker elektronisk, ett 
skjema

✓Frist 15. april

✓Svarfrist 20. juli

✓Pålogging med elektronisk 
ID – start tidlig!

✓Private høyskoler har eget 
opptak

Studieorientering: 
Universitetsturnéen 16. feb.



Inntakskvoter

Førstegangsvitnemål: 50% av 
studieplassene

• Kun skolepoeng

• T.o.m. 21 år

Ordinær kvote: 50% av studieplassene

• Skolepoeng

+ Alderspoeng, 2 pr. år, maks 8 – f.o.m. 20 
år

+ Tilleggspoeng, maks 2 – folkehøyskole, 
verneplikt, ett års studier

+ Forbedringer av vitnemål



Poengberegning

Gjennomsnittskarakter x 10

Eks: 4,2 x 10 = 42 poeng

+ realfag/språkpoeng 2 (maks 4)

= Skolepoeng 44 poeng

+ alderspoeng 2 (maks 8)

+ tilleggspoeng 2 (maks 2)

(folkehøyskole, verneplikt, årsstudium)

= Konkurransepoeng 48 poeng

Prøv karakterkalkulator på www.utdanning.no








