
Husk! 

Parkering kun 
på oppmerkede 

plasser!



Velkommen til 
foresattemøte for VG2



Agenda

• Informasjon om VG2 trinnet

• Mål og satsingsområder

• §9A

• Forventninger og Fraværsføring

• SVGS 2022

• Elevtjenester

• Litt om russetid neste år

• Klassemøter v/ kontaktlærerne



Studiespesialiserende/
studieforberedende

2,5 klasser Toppidrett +1 klasse 

Idrettsfag (IDA)

2 klasser Musikk, dans, drama (MDD)

1 klasse Kunst, design og arkitektur 
(KDA)

1 klasse International Baccalaureate

6 klasser Studiespesialisering



Fagene i VG2

• Halvparten av timene er fellesfag

• Halvparten er programfag

• Avsluttende fag VG2:

• Fellesfaget matematikk

• Fremmedspråk (for de som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

• Programfagene



Programfag

• Elevene valgte programfag sist vår

• Viktig kriterium for Studiespesialisering
Fordypning innen ett programområde:
- Realfag
- Språk, samfunnsfag, økonomi

• 2 av fagene må være innen samme programområde, disse fagene videreføres i Vg3

• Mange bytter.

• Skjema for bytte på hjemmesiden
- Søknadsfrist 2. september
- Søknadsfrist 16. september



Eksamen høst 
2022?

• For alle med karakter 1 til STP, SMS med 

oppmeldingsfrist og info om 

framgangsmåte

• Elever med IV må melde seg opp som 

privatister for å få vitnemål

• Misfornøyd med karakteren? 

Privatisteksamen

• Åpent læringssenter torsdag 

med studiestøtte i flere fag fra 1.9

• Til våren: Alle skal ha minst en eksamen



85 – 95 – 97 

Våre resultater SVGS

- 85% fullført og bestått (80,2) (78,8) (82,3) (83,1) 82,4

- 95% nærvær (91,8) (92,1) (95.3) (95,5) 96.3
- 97% fullført (ikke sluttet) (97,7) (97,9) (96.6) (96) 96 

(Tallene i parentes: 18/19, 19/20, 20/21, 21/22)

Noen nøkkelresultater



Tilrettelegging

Grunnleggende norsk i egne grupper (GNO) 

for elever med annet morsmål enn norsk

Morsmål som fremmedspråk for enkelte 

språk

Dysleksivennlig skole

Fritak for vurdering med karakter i skriftlig 

sidemål

-søknad på eget skjema med 

dokumentasjon

Tilrettelagt opplæring i kroppsøving

Åpent læringssenter torsdager 15.30-17.30



Elevtjenester
• Den enkelte elev har rett til to ulike former for nødvendig rådgivning: sosialpedagogisk

rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving

• 7 rådgivere, tilknyttet ulike utdanningsprogram

• 2 miljøterapeuter. De er tilgjengelige for alle elevene på skolen, og har fokus på å skape 

et godt miljø for alle

• 4 miljøveiledere. De har som oppgave å holde ro og orden på skolen og være trygge 

voksne for elevene

• I tillegg er det minoritetsrådgiver, Nav- veileder, helsesykepleiere og PPT på skolen

• Mer info om elevtjenester finnes du på hjemmesiden til SVGS



Kapittel 9a i opplæringslova

Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene

• Aktivitetsplikt
- Plikt til å følge med
- Plikt til å gripe inn i akutte situasjoner
- Plikt til å varsle all mistanke og kjennskap til skolens ledelse (din nærmeste leder)

- Plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø

• Håndhevingsordning og klageinstans
- Statsforvalteren er håndhevingsorgan og har myndighet til å vedta hva skolene 

skal gjøre for å sikre elevenes rettigheter. Skolen har en 5 dagers frist for å sette 
inn tiltak.

- Elever og foreldre har klagerett i mobbesaker (9a-6)
Kilder:
Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø
Nullmobbing.no
Skolemiljø udir. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
https://www.udir.no/nullmobbing/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/


Hva kan elevene forvente av skolen?

• Opplæring som gjør at de lærer når de gjør så godt de kan
• Tilbakemeldinger om hvordan de ligger an i fagene, og hva de 

kan gjøre for å få framgang
• Et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser
• Hjelp hvis de strever med skolen eller med livet sitt
• Gode råd om valg av fag, programområder, videre utdannelse 

og yrkesvalg
• Skolens ansatte overholder taushetsplikten



Hva forventer skolen av elevene?

• At de møter forberedt og deltar aktivt i opplæringen 

• At de gjøre arbeid som blir pålagt etter beste evne og til rett 

tid 

• At de melder fra til skolen så raskt som mulig ved fravær

• At de bidrar til arbeidsro i timene 

• At de følger lærers og øvrige ansattes anvisninger

• At de ikke bruker grovt språk, mobber eller krenker andre 

fysisk, verbalt eller digitalt eller er voldelig eller kommer 

med trusler

Forskrift om ordensreglement for elever i videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune (vtfk.no)

https://www.vtfk.no/doc/StyrendeDokumenter/Ordensreglement_for_elever_i_videregaaende_skoler.pdf


Fravær og oppmøte

• Elevene skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen.

• Alt fravær registreres i dager og enkelttimer. Oppmøte etter at opplæringen starter, blir 
registrert som anmerkning og forsentkomming.

• Det må meldes fra så raskt som mulig til skolen ved sykdom eller andre årsaker til 
fravær. Dette gjelder også dersom eleven må forlate opplæringen. Dersom et fravær 
vedvarer, skal det gis ny melding til skolen om dette.

• For øvrig håndteres fravær i tråd med 10 %-regelen, rutiner for fraværsføring og 
fraværsoppfølging i fylkeskommunen



10% fraværsregelen gjeninnføres 

• Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun 
som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller 
standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

• Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra 
fraværsgrensen. Foreldre/foresatte kan ikke dokumentere helsefravær.

• Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

• Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter  i faget på 
grunn av fravær.

Se mer om dette på skolens hjemmeside.

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/elev-ved-sandefjord-vgs/regler-og-rettigheter/


Skolestart 2022 til januar 2023:
• Hele bygg B ferdigstilt.
• Entreprenør har overtatt bygningsmasse C, og jobber med borggården O.

Følger for denne høsten:
- En delt bygningsmasse 
- Midlertidige romløsninger 
- En del støy
- Krevende trafikksituasjon 

utenfor skolen pga. at 
mange elever må bevege 
seg på utsiden av skolen i 
stedet for å gå gjennom C-
bygget

Elever, ansatte og besøkende må respektere sperringer for å unngå ulykker og farlige
situasjoner



Bildeoppsett:

SVGS 2022



Russefeiringen

• Planleggingen begynner tidlig (ungdomsskolen – vg1)

• Prat med ungdommene deres om valg og konsekvenser

- Økonomi (noen betaler kr. 80.000 for å bli med på buss…)

- Mindretall er aktiv russ på skolen
- Sikkerhet
- Samarbeid med russestyre
- Ønsker inkluderende russetid



Romfordeling klassemøter

• Studiespesialiserende: Idrettsfag og toppidrett: Musikk: Aud. 1

• 2STA: Rom A243 IDA: Rom A328 2SSR: A143

• 2STB: Rom A238 2STF/H: Rom A309  

• 2STC: Rom A236 2STK: Rom A307

• 2STD: Rom A235 2STI: A332 2IBA: Rom B315

• 2STE: Rom A234

• 2STG: Rom A201 Kunst, Design og Arkitektur:

• 2KDA: Rom A330



Takk for oppmøte!

Og nå overtar 
kontaktlærerne:



Hverdagen for SVGS-elever

• Skoledag mellom kl. 8.20 – 15.20

• 4 økter à 90 minutter, storefri kl. 11.35 – 12.05

• Gratis havregrøt om morgenen

• Åpne klasserom, noen klasser har baser

• 2 kontaktlærere pr klasse

• Teams er skolens læringsplattform

• Visma InSchool, som blant annet holder oversikt over fravær og karakterer 



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

Du finner det på skolens 
hjemmeside. ☺

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/elev-ved-sandefjord-vgs/regler-og-rettigheter/
https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/


Innhold i reglementet

Ikke tobakk og rusmidler på skolens område eller skoleaktiviteter

Ikke mobil i timen, se ordensreglementet for regler om mobil og PC bruk

Fusk går på atferdskarakter – fusk på eksamen: ett år til neste eksamen

Risiko for nedsatt orden og atferd skal varsles



Betaling av elev-PC
årets leie 22/23 er kr1118,-

• Frist betaling: 1. oktober

• Signeres/betales med BANKID. Dette må gjøres 
før PC deles ut

• Signeres/betales på: 
https://elevkontrakter.vtfk.no

Husk å søke om utstyrsstipend via Lånekassen



Bildeoppsett:

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/elev-ved-sandefjord-vgs/elevtjenester/


Videregående skole - Hva nå?

• Støtte fra dere er fortsatt viktig

• Et godt samarbeid mellom skolen og foresatte er viktig

• Hold kontakt med skolen



Vi ser fram til et godt samarbeid!

Vi ser fram
til et godt

samarbeid!


