
Felles:
- Velkommen v/ rektor Roar Jenshagen
- Skolen vår og hvordan vi jobber
- Elevens skolemiljø
- Tilstedeværelse
- Fraværsregler
- VIS

Klassemøter:
- Skole-hjem samarbeid i klassen
- Klassemiljø
- Presentasjon av programfagene
- Læringsplattformen TEAMS

Informasjonsmøte

Møtet begynner 
klokka 1700

1. september 
2022



VELKOMMEN V/REKTOR



SKOLEN VÅR OG HVORDAN VI JOBBER

Rektor



Elevtjenesten

• Sosialpedagogiske tjenester

• Karriereveiledning

• Andre samarbeidsparter
- Helsesykepleier
- Fysioterapeut
- PPT
- OT
- Elev og lærlingeombudet
- TIPS

• Elevdemokratiet
- Elevrådet
- Fylkeselevrådet

Hanne



Overgangen fra ungdomsskolen til videregående

• Veien på videregående har akkurat startet - veien videre finner vi sammen

• Overgangen fra ungdomsskolen kan være utfordrende, men også gi en etterlengtet mulighet

• Finne sin plass i fellesskapet, skape nye relasjoner – og prøve ut disse

• Høyere faglige krav  - er motiverende og til tider krevende

• Følge et utdanningsprogram man er interessert i – skaper relevans og motivasjon

Inger Johanne



Skole - hjemsamarbeid

LINDA/HC



Høstens utviklingssamtaler

• Mandag 31. oktober

• Klokka 1400 – 1700

• Drop in

• 15 minutter pr faglærer

• Det serveres småsuppe med rundstykke i Læringssenteret.

• Invitasjon blir lagt ut i sosiale medier 

Inger Johanne



Tilstedeværelse og fravær

Rektor



10% regelen

• Hovedregelen: mer enn 10% timefravær gir ikke rett til karakter (Termin og standpunkt)

• Etter søknad kan det gjøres unntak opp til 15%

• Utgangspunkt: Alt fravær skal telle med

• Noe fravær kan unntas og det er lov å være syk!

• Elevene varsles ved ca 5%, både for halvårsvurdering og for standpunktvurdering

• Hvis fravær skal unntas 10%-grense må det dokumenteres.

• Se eget fraværsreglement for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Rektor



Hva regnes som fravær?

• Utgangspunkt: Alt fravær skal føres og regnes med

• Kommer eleven for sent til en time får eleven en anmerkning

Dette regnes IKKE som fravær:

• Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll
Eks: Ekstraordinære forsinkelse kollektivt.

• Annen avtalt opplæring:
- Skolen organiserer: turer, ekskursjoner
- Treningsopphold
- Avtalt studiearbeid: Eleven søker og avtaler med sine faglærere hva som skal gjøres av skolearbeid

Hans Christian



Våre informasjonskanaler

• Hjemmesiden til skolen

• https://www.vtfk.no/skoler/melsom-vgs

• Teams- læringsplattform og informasjonskanal 
internt på skolen

• Skolens nettsider – viktig og relevant informasjon for 
foresatte

• Facebook og Instagram – små klikk inn i 
skolehverdagen

• Sms og epost – ved behov

• Viktig med oppdatert kontaktinformasjon til 
foresatte.

Hans Christian

https://www.vtfk.no/skoler/melsom-vgs


Kontaktlærere Vg1 og Vg2

1NAA: Helle Eia Skjelbred (Tidspunkt for klassemøte kommer senere)

1NAB: Marit Cronin

1MKA: Sissel Flo Nilsen

1STA: Sigrun Sætrevik 

2HDA: Monica Beukers Grønsten

2LGA: Lars Solberg

2MKA/2STA: Thilde Tennefoss

Hans Christian



EN UNIK MULIGHET!

To prosjekter på Melsom skoleåret 22/23:

- Et tilbud til alle Naturbrukselever på Melsom vgs

- Et tilbud til ST/MK-elever med tysk

HC



Klassevise digitale møter

Lenker til de klassevise digitale møtene er lagt ut på skolens hjemmesider

Lenke til skolens hjemmeside (se chatten)

https://www.vtfk.no/skoler/melsom-vgs/aktuelt/informasjonsmote3/

Hans Christian

https://www.vtfk.no/skoler/melsom-vgs/aktuelt/informasjonsmote3/

