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Ca 600 elever fordelt på:

• Medier og kommunikasjon

• Påbygg

• Restaurant og matfag

• Idrett

• Opplæring i mindre grupper

• (Opplæring i kriminalomsorgen) 



Hjalmar Johansen videregående skole 

skal være en inkluderende skole hvor 

elevens faglige og sosiale utvikling står i 

sentrum

Fagfornyelsen

- Bærekraftig utvikling

- Demokrati og medborgerskap

- Livsmestring og folkehelse

Strategidokument for VTFK



Fullført og bestått

• Vurdering for læring  - ikke bare sluttvurdering

• Planer i alle fag - Teams

• Inntak til Vg2 og  Vg3/Lærekontrakt – krav om 
bestått

• Samarbeid med hjemmet

Eleven må aktivt bidra i 
opplæringen



Trygt og godt læringsmiljø

• Opplæringsloven kap. 9a

• Læringsmiljøet

• Kontaktlærer til basisgrupper på 15 

elever

• Tre obligatoriske elevsamtaler

• Tett samarbeid med politiet, 

forebyggende avsnitt

• Mobilhotell



Korona - smittevern

Tre grunnpilarer:

1. Syke personer skal ikke være på 

skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakthyppighet mellom 

personer, minimum en meter 

avstand.

Trafikklysmodellen – gult nivå:

• Vi gjennomfører opplæringen i tråd 

med læreplanverket

• Oppfordre til å holde avstand

• Forsterket renhold



Fravær i videregående opplæring

Alt fravær føres på vitnemål/kompetansebevis. Dokumentasjon på fraværet kan 

legges ved. Elevene kan kreve at fravær ikke blir ført på 

vitnemål/kompetansebevis hvis fraværet skyldes
• helse- og velferdsgrunnar

• arbeid som tillitsvald

• politisk arbeid

• hjelpearbeid

• lovpålagt oppmøte

• representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå



Fravær i videregående opplæring
• Hvis en elev har mer enn 10% fravær, skal 

eleven ikke få halvårsvurdering med 

karakter eller standpunktkarakter.

Unntak: helse- og velferdsgrunner, 

hjelpearbeid, obligatorisk trafikkopplæring 

osv. Krav til dokumentasjon

• Elevens/foresattes plikter ved fravær

• Gi beskjed når fraværet oppstår

• Dokumentasjon

• Skolens plikter ved fravær

• Registrere i Skolearena

• Gi varsel uten opphold (Altinn / MinElev)



Koronaunntak -
Fravær i videregående 
opplæring

• Elever over 18 år sender e-post med 

egenmelding til kontaktlærer

• For elever under 18 år sender foresatt e-post 

med egenmelding til kontaktlærer



Elevtjenesten

• Sosialrådgivere:
- Bård Bekkevold

- Linn Nicolaysen

• Karriererådgiver:
- Espen Johansen

• Helsesykepleier:
- Eva Lill Tolo

• PP-rådgivere 
- Anne Lene W. Berget (MK, PB, ID, RM)

- Tone Klakegg (OIMG) 



Skolearena

• Skolens plattform for å føre fravær, anmerkninger og 

karakterer 

• Timeplan 

• Har ikke foreldretilgang og sms-funksjon 
- Få brukernavn og passord fra din ungdom

- Følg med på skolens sosiale medier

Visma In School fra høsten 2021…


