
Foresattemøter på 
Greveskogen 

videregående skole



Skolens visjon

Gode 
opplevelser og 
kunnskap for 
livet



Program for kvelden

• Presentasjon av skolen og ulike tilbud

• Hva er skole - hjemsamarbeid i videregående skole?

• Studietime

• Fraværsordning

• Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø 

• Møter klassevis



Restaurant- og matfag



Salg, service og reiseliv



IKT og medieproduksjon



Studiespesialiserende



Musikk, dans og drama



Innføringsklasse for unge innvandrere



AHT: Arbeids- og hverdagslivstrening



Viktige støttespillere
• Elevtjenesten med tre rådgivere som jobber med både karriereveiledning og sosialpedagogisk

rådgivning

• Helsesykepleiere Kathrine Viken Foyn og Hege Paulsen

• Studiekoordinator  Sabine H. Skarstad

• Elev- og lærlingeombud - Geir Eidsvåg

• Mobbeombud Kaja Wintervold

• Hilde Wold  - avdelingsleder kroppsøving og elevrådskontakt



HEI-uka



Gratis frokost

Havregrøt –
sunt og godt



Skoleklubber

Film 
Sjakk
Data

K-pop



Fotballturnering

Vil avhenge av 
Korona



Studietimen 
Hver tirsdag etter høstferien:

• Gratis mat

• Lokalisert på biblioteket

• Flinke Vg3 elever som er lærere

• Mulighet for å få hjelp med oppgaver, 
lekser og å lese til prøver



Grevefesivalen

Masse flotte
forestillinger
både på dag-
og kveldstid



Skole – hjem samarbeid

• Hjemlet i forskrift til Opplæringsloven § 20-4:
- Skolen skal gjennom hele året holde kontakten med foreldrene. For elever som ikke er myndige.
- Foreldremøte i starten av Vg1 og Vg2 
- Samtale med kontaktlærer første halvår om elevens faglige og sosiale utvikling - konferansetime
- Varsling om fravær, ved fare for ikke grunnlag for vurdering i fag, orden eller oppførsel

• Det vil bli laget kontaktliste for foresatte i hver klasse.

• Foreldretilgang på skolearena - detaljene tas klassevis med kontaktlærer

• Skolen legger ut masse informasjon på hjemmesiden vår – flott om dere trykker dere litt rundt 
der og dersom det er noe som mangler, er det bare å gi oss beskjed



Fraværsordning
• Det ble for to år siden innført en ny fraværsordning for elever i videregående skole:

- Hensikten med ordningen er å få bukt med skulk
- Elevene kan være borte i inntil 10% av et fag – dersom de får mer fravær enn dette, 

skal det ikke settes karakter
- Reglene for hva som teller som fravær ligger på skolens hjemmeside
- Viktig å få tilgang til skolearena - der kan dere som foreldre følge med på fraværet til 

ungdommen
- Skolen skal varsle elev og foresatt før eleven har oversteget 10%

• På grunn av Koronasituasjonen er det nå innført en ny ordning for dokumentert fravær i 
forbindelse med lette luftveissymptomer – her kan elevene få med melding hjemmefra (for de 
som er under 18 år) eller egenmelding (for de som er over 18 år). Ordningen gjelder fra og med 
24. august til ut oktober.



Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø

• Vi som skole skal følge med på om elevene har det bra på skolen og at de 
lærer det de skal

• Dersom noen opplever mobbing eller andre krenkelser er det viktig å si ifra 
så fort som mulig.
- Dette handler også om det som foregår på sosiale medier

• Skolen har plikt til å følge med, gripe inn og iverksette egnede tiltak

• Fylkesmannen er tilsynsmyndighet på området og klageinstans


