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Kontaktlærere VG2 – 2022/2023

• 2STA: Marius Høgtun og Esten Sorken

• 2STB: Eli Brekkås og Ivar Lohne

• 2STC: Elin Moen-Mikalsen og Elin Isaksen

• 2STD: Preben Olsen og Sanna Filpus



Trinnoppfølgere og rådgivere VG2

• VG2 ST: Elin Moen-Mikalsen

• Cathrine Vangen er rådgiver 
for 2STB

• Eli Hellerud er rådgiver for 
2STA, 2STC, 2STD



Samarbeid hjem-skole

• Foreldremøter

• Elevsamtaler med foresatte 
(stedlig eller på Teams)

• Tilgang til fraværsoppfølging 
via Visma inSchool

• Møter med kontaktlærer, 
rådgiver og/eller trinnoppfølger

• Husk innsynstillatelse

• Info på skolens hjemmeside



§ 9A: elevene sitt skolemiljø

• Nulltoleranse og systematisk arbeid når det gjelder krenking

• § 9A-4 og 9A-5: Aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt 
og godt fysisk og psykososialt skolemiljø (rektor varsles, 
saken undersøkes, eleven høres, aktivitetsplan lages og 
evalueres)

• § 9A-6: Melding til statsforvalter (avgjør om aktivitetsplikten er 
overholdt), tvangsmulkt, bøter/fengsel og erstatningsansvar

• Skolens elevråd og skolemiljøutvalg behandler alle saker som 
gjelder skolemiljøet



Verktøyene vi bruker



Fravær i videregående skole

• Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn.

• Dokumentert og udokumentert fravær

• Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær 
per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele 
dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp 
denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som 
fravær.

• 10 % udokumentert fravær = IV

• For høyt dokumentert fravær kan også føre til IV

• Det gis ingen permisjoner i videregående skole.



Usikker? Bruk skolens hjemmeside

• https://tromsdalen.vgs.no/for-elever/skolehverdag/fravar/

https://tromsdalen.vgs.no/for-elever/skolehverdag/fravar/


• Kronisk lidelse? Tilretteleggingssamtale

• 10 dager av det dokumenterte fraværet kan fjernes etter visse
vilkår. Eleven søker under “mine søknader” I VIS.

• Alt fravær kommer på vitnemålet, også dokumentert fravær. 

• Unntak: Rettighetsfravær.



Rutiner i forbindelse med fravær

• Fravær meldes i VIS I FORKANT av fraværet.

• Dersom fraværet skal dokumenteres, søkes det om dette i
etterkant. Dokumentasjon leveres I VIS.

• Det gjelder både rettighetsfravær og dokumentert fravær.

• Kronisk lidelse: kopi leveres til kontaktlærer. Når det søkes om 
dokumentert fravær grunnet kronisk/langvarig sykdom, viser man til
dokumentet. Det er ikke nødvendig å levere samme legeerklæring
hver gang.

• Dokumentasjonsansvaret ligger hos eleven. Derfor: ikke gi fra seg 
originaler.



Vi er mer opptatt av tilstedeværelse 
enn fravær!
Det er PÅ SKOLEN opplæringen skjer



Permisjoner eller selvstendig studiearbeid

• Gis ikke til ferieturer, bursdager, familiebesøk etc.

• Gis ved begravelser, reiser i forbindelse med ulike samlinger 
innen idrett eller kulturelle aktiviteter på kretsnivå eller 
nasjonalt nivå

• Må søkes om 1 uke i forveien via VIS

• Selvstendig studiearbeid må godkjennes av faglærere og 
kontaktlærer/trinnoppfølger





Russetid

Den største kilden til konflikter på Vg2 og 
VG3

Utenforskap

Russegrupper og tilhørighet

Hva gjør skolen?

Miljøterapeuter

Arrangerer egne russegrupper

Prøver å jobbe preventivt

Når konflikten kommer til skolen er 
det ofte «for sent»

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC

https://salaicullell.cat/2016/05/03/que-venen-els-russ/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


- Programområder og programfag
- Krav til antall programfag (6+matematikk)

- Krav til fordypning innenfor sitt programområde

- Kjøretimer: 

Obligatoriske sikkerhetskurs på bane og på veg kan unntas 
fraværsgrense ved levert dokumentasjon.

De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er 
ikke unntatt fra fraværsgrensen.


