
Foreldremøte VG1 august  2022
Tromsdalen videregående skole



Ressurspersoner rundt elevene

• Kontaktlærer

• Faglærere

• Trinnoppfølger

• Rådgiver

• Sosiallærer

• Miljøterapeuter

• Spesialpedagog

• Helsesykepleier

• R-team

• Fylkeskommunalt elevombud og mobbeombud



Kontaktlærere VG1 – 2022/2023

• 1STA: Kari Thomassen og Lars Einar Mathiassen

• 1STB: Anne Line Knutsen og Elias Valøy

• 1STC: Veronika Zvorono og Barbro Sagmoen

• 1STD: Børge Eriksen og Frode Jensen

• 1STE: Markus Rafdal og Olaug Andersen

• 1IDA: Håvard Lium og Kristina Reinholdtsen

• 1IDB: Kine Martinussen og Maria Havstein



Trinnoppfølgere og rådgivere VG2

• VG1 ID: Rune Jacobsen

• VG1 ST: Ramin Aminzadeh

• Cathrine Vangen er rådgiver for 1IDA, 1IDB, 1STD

• Eli Hellerud er rådgiver for 1STA, 1STB, 1STC, 1STE



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



§ 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

• Foreldrene skal holdes informert og har rett til å uttale seg og 
komme med innspill i saker som er viktige for skolemiljøet 



Rutiner i forbindelse 
med fravær

10 % udokumentert fravær = IV

For høyt dokumentert fravær kan også
føre til IV

Kronisk lidelse? Tilretteleggingssamtale

10 dager kan fjernes pga dokumentert
langvarig eller kronisk sykdom



Noen av verktøyene vi bruker

SKOLENS 
HANDLINGSPLAN 



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





Plan for arbeidet med elevenes læringsmiljø


