
Velkommen t i l møte med kontakt lærerne

i  k lasse XX



HVEM ER VI?

Navn
Mailadresse og jobbmobil
x2

Hvordan elever er fordelt på dere



SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM

• Hva forventer dere av dette møtet?

• Hva forventer vi av hverandre?
– Foreldrerollen på videregående
– Hjelp med struktur og planlegging



DIALOG

• Velkomstsamtale mellom elev og 
kontaktlærer neste uke

• Elevsamtale der også foresatte inviteres med 
denne høsten (på dagtid, beskjed om når på SMS)

• Foreldremøte 3. november kl 18 
– 1ST: Fagmesse (om valg av programfag)
– Andre: Prosjekt til fordypning og programfag

• Fagkonferanse 17. januar (møte faglærer) 



SKOLESTART OG FADDEROPPLEGG

• Bli kjent med hverandre og fagene

• Fellesskap og trygge rammer

• Nærværsfaktorer

• Overnattingstur til Stange og leirskole der 
til uka (se eget brev)

• Utdeling av PC, bøker og bokskap



HUSREGLENE PÅ ULLERN

1) Møt alltid presis til timene
2) Ha alltid med det du skal
3) Møt alltid forberedt
4) Levèr alltid i tide
5) Hold fokus på faget.

Hold ro og orden i timene



"VERDT Å VITE"

• Informasjonsbrosjyre
• Blant annet om viktige regler og 

rutiner

• Tilgjengelig på hjemmesida ("For 
elever"



SKOLEKALENDER

• Se www.ullern.vgs.no og kalender til høyre

• Det viktigste som skjer gjennom skoleåret

• Meir utfyllende for elever i "Ullern-info" i ITS



Slik skal fraværsgrensen praktiseres

Mer enn 10 prosent 
udokumentert 

fravær

Inntil 15 prosent

Over 15 prosent

Rektor kan bruke skjønn for udokumentert fravær inntil 
15 prosent. Reglene tar høyde for at det kan være 
sammensatte årsaker til at elever er borte fra 
undervisningen.

Elever som totalt sett har mer enn 15 prosent 
udokumentert fravær i et fag, vil ikke få karakter i 
faget.

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et 
fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. 
Fraværsgrensen omfatter ikke dokumentert fravær som 
sykdom og andre helse og velferdsgrunner.



Fravær som ikke teller med ved 
beregning av fraværsprosenten
• Helse- og velferdsgrunner
• Arbeid som tillitsvalgt
• Politisk arbeid
• Hjelpearbeid (eks: deltakelse i leteaksjoner via 

humanitære organisasjoner)
• Lovpålagt oppmøte
• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller 

internasjonalt nivå, f. eks. idrett eller kultur
• Religiøse høytider for elever som er medlem av 

andre trossamfunn enn Den norske kirke



Hvordan dokumentere fravær som 
ikke skal telle med i beregningen?
Det er viktig at å være oppmerksom på hvordan fravær som 
ikke skal telle med i beregningen, skal dokumenteres.

EKSEMPLER:
• Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres av lege 

eller annen sakkyndig 
• Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk 

organisasjon
• Fravær som skyldes hjelpearbeid kan dokumenteres av en 

hjelpeorganisasjon eller lignende
• Fravær av velferdsgrunner, f.eks begravelser, kan normalt 

dokumenteres med erklæring fra foresatte



MELDING OG FRAVÆR

• Sende e-post til kontaktlærer ved fravær
• Umiddelbart ifbm. fravær, og senest 

førstkommende torsdag (kontaktlærertid)

• Atferdsanmerkning om fravær ikke 
dokumenteres nærmeste torsdag

• Melding hjemmefra = Legitimert fravær, men 
gjelder ikke som gyldig dokumentasjon for 
fravær i fag

• Legeerklæring el.l = Dokumentert fravær



MER OM MELDING OG FRAVÆR

• Elevene må selv avtale vurderingssituasjoner 
med lærere ved dokumentert fravær

• Fravær på vurderingssituasjoner kan få 
konsekvenser for fagkarakteren 

• Det gis ikke permisjon til ferier, men gi beskjed 
i forkant. Ferie er ikke grunn til ny 
vurderingssituasjon 

• Permisjonssøknader dokumenteres og sendes 
studieleder Cathrine Stensrud 

• Husk: Alt fravær vises på vitnemålet etter Vg3 



VARSEL
• Sendes hjem fra kontaktlærer eller faglærer 

ved bekymring for:
– Nedsatt orden
– Nedsatt adferd
– Manglende vurderingsgrunnlag og fare for IV 

(ikke vurdering) i et fag 
– Økende fravær: 5%  (2-3t-fag) / 7%  (4-5t-fag)

• Eleven skal kunne ha tid til å vise positiv 
utvikling

– Viktig å stille til undervisning, delta aktivt  og 
følge opp vurderingssituasjoner 



AVSLUTTENDE FAG FOR 1ST

Dvs. kommer på vitnemålet

• Matematikk
• Naturfag
• Geografi
• Samfunnsfag
• Engelsk



AVSLUTTENDE FAG FOR 1ME

Dvs. kommer på vitnemålet

• Matematikk
• Naturfag
• Samfunnsfag
• Engelsk



AVSLUTTENDE FAG PÅ 1HO og 1EL

Dvs. kommer på vitnemålet

• Matematikk
• Naturfag



MULIGHET FOR EKSAMEN (bare ST)

FAG MUNTLIG SKRIFTLIG

Matematikk X X

Naturfag X

Geografi X

Samfunnsfag X

Engelsk X X



BÆRBÆR PC OG STIPEND

• 1. klassinger betaler 991 kr i egenandel 

• Elevene må søke ikke-behovsprøvd stipend fra 
Lånekassen via vigo.no hvert år

– Stipendet tilsvarer egenandelen

– Se mer info på hjemmesida vår

• Elevene får beholde maskin etter Vg3 



PROGRAMFAG OG PTF

Spesielt for 1ME, 1HO og 1EL.

Fortelle om innhold og hvordan dere og 
elevene jobber med det



KARTLEGGING

• Spesielt for 1ME, 1HO og 1EL

• Formål: Bli kjent faglig og kunne legge til 
rette undervisning 

• Læringsstøttende prøver i regning, lesing og 
engelsk i ukene framover 

• EL og ME: Snakke med lærer dersom 
spørsmål om mattevalget



Foreldrelaget på Ullern

Noen som ønsker å delta?

Hvis ja, signere på klasseliste og skrive 
ned kontaktinformasjon



KONTAKT MED SKOLEN

• Hjemmeside: ullern.vgs.no
• Mail (se hjemmesida) og SMS
• ITS fra etter høstferien

• Facebook
• Instagram på "ullern_vgs"



SPØRSMÅL?


