
Husk! 

Parkering kun 
på oppmerkede 

plasser!



Velkommen!

Foreldremøte VG3



Agenda

• Informasjon om VG3-trinnet

• Mål og satsingsområder

• Fraværsføring

• Eksamen

• SVGS 2022

• §9A

• Elevtjenester

• Litt om russetid

• Litt om rusmisbruk

• Klassemøter v/kontaktlærerne



SVGS Vg3
Ca. 470 elever

2,5 klasser Toppidrett (3STH, 3STI, 3STK)

1 klasse Idrettsfag (3IDA)

1 klasse Int. Baccalaureate (3IBA)

1,5 klasse MDD (3MUA, 3MUB)

1 klasse KDA (3KDA)

5,5 klasser Studiespesialisering 

(3STA, 3STB, 3STC, 3STD, 3STE, 3STR)

1 klasse Påbygg (3PBA)

1 klasse Helse- og Tannhelsesekretær (3HEA, 3TAA)

1 klasse Helse og oppv. med studiekomp. (PB-3HOA)

1 klasse Salg, service med studiekomp. (3SSR)

Mål: studiekompetanse i 2023



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



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 ikke å 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/


Ny eksamen høst 2022?

• For alle med karakter 1 til STP SMS med oppmeldingsfrist

• Elever med IV må melde seg opp som privatister for å få 

vitnemål, frist 15.9.

• Misfornøyd med karakteren? Privatisteksamen

• Åpent læringssenter torsdager med studiestøtte i flere fag 

fra 1.9



Våreksamen

Regler for eksamen:

• Alle opp i norsk skriftlig – hovedmål 

eller norsk kort botid

• Alle opp i to skriftlige eksamener i 

tillegg (3PB – kun én skriftlig eksamen i 

tillegg)

• Alle opp i én muntlig eksamen

• Eksamen begynner etter 17. mai

• Førstegangsvitnemål dersom en består 

etter 3 år på vgs

• Utvidet rett ved legeerklæring

Mer info om eksamen på skolens nettsider

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/elev-ved-sandefjord-vgs/eksamener-og-eksamensdatoer/


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#§9a-3
https://www.udir.no/nullmobbing/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
https://www.udir.no/nullmobbing/


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



Informasjon om høyere 
utdanning

Samordnaopptak.no

Søkerhåndboka deles ut til alle elever

Karriereveiledning for alle på VG3

Yrkes- og utdanningsmesse 12. og 13.januar

Studier i utlandet: Grete Stige Sande 

Søknadsfrister: 
- Samordna opptak: 15. april
- Utøvende musikkutdanninger: 15. desember



Bildeoppsett:

SVGS 2022

• Nybygg og rehabilitering av 
skolen for kr. 630 mill. 

• Prosjektet ferdigstilles ved 
årsskiftet 22/23. 



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



Januar 2023:
Vi gleder oss til alt er ferdig!



Russefeiring

Prat med ungdommene deres
om valg og konsekvenser 

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

- Jus
- Skolefagene
- Sikkerhet
- Inkludering





Ca. 10% er
med på buss



Informasjon fra russekontakten

• Bindeledd mellom russen og skolen
• Skal hjelpe russestyret

- Tilstreber toveis samarbeid
- Byr på muligheter, hjelper til, forventer noe tilbake.

• Samarbeid med politiet, Trygg trafikk og helsesykepleier
• Trygg russetid for russen- inkluderende miljø!
• Trygg skoletid for de øvrige elevene i Sandefjord
• Ingen russeklær på skolen før overgangen april/mai



Bildeoppsett:
Skolen skal være rusfri!
• Vi skal følge ekstra godt med. 
• Vi skal spre nøktern og saklig informasjon, jf. NRK sin 

serie RUS.
• Eget undervisningsopplegg lages for hele fylket. 
• Eget møte for foresatt planlegges. (uke 46-47)
• Si ifra hvis du som foresatte får vite noe som vi som 

skole trenger å kjenne til.



Takk for 
oppmøte!

Og nå overtar 
kontaktlærerne:



Rom til klassemøter
Musikk, dans og drama (MDD) Kunst, Design og Arkitektur (KDA)
3MUA - Rom: R206 3KDA - Rom: E210 
3MUB - Rom: R207

Idrettsfag og toppidrett
Studiespesialiserende 3IDA - Rom: A327

3STH - Rom: A332
3STA - Rom: A234 3STI - Rom: A335 
3STB - Rom: A235 3STE/3STK - Rom: A328
3STC - Rom: A236
3STD - Rom: A238 International Baccalaureate (IB)
3STR - Rom: A243 3IBA - Rom B315

Helse- og Tannhelsesekretær Påbygg
3HSA - Rom: N105 3PBA - Rom: A172
3TAA - Rom: N104 PB-3HOA - Rom: N114

3SSR - Rom: A143



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

Du finner det på skolens 
hjemmeside. ☺

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


Innhold i reglementet

Ikke tobakk og rusmidler på skolens område eller skoleaktiviteter

Ikke mobil i timen, eget PC-reglement

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 kr 1.071,-

• Frist betaling: 2. oktober

• Signeres/betales med BANKID

Husk å søke om utstyrsstipend via Lånekassen



Vi ser fram til et godt samarbeid!

Vi ser fram
til et godt

samarbeid!


