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• Generell informasjon om foreldresamarbeidet
• Skolehverdagen i en koronatid
• Kort om det videregående skolesystemet
• Skolemiljøet for elevene
• Nærværsteamet ved skolen
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Om foreldresamarbeidet i videregående

• Informasjonsmøte i starten av skoleåret
• Foreldresamtale i løpet av første halvår
Foreldre skal varsles om:
• Elevens fravær

Dersom det er fare for at det ikke kan gis vurdering i fag eller 
i orden og oppførsel

• Dersom det er fare for å få nedsatt karakter i orden og 
oppførsel

• Informasjon om skolemiljø, kap 9-A i opplæringsloven



Fraværsgrense i videregående skole

Det skilles mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt 
udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på 
fraværsgrensen.

10%-regelen: Dersom det er mer enn 10% udokumentert fravær i et 
fag, skal det normalt ikke settes karakter i faget. 
Varsel skal være sendt i god tid.



Skolehverdagen ved gult nivå

• Klassene kan være samlet

• Elevene skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager

• Holde avstand i friminutt

• Skoleskyss som vanlig

1.Ingen syke skal møte på skolen
2.God hygiene og forsterket renhold
3.Kontaktreduserende tiltak



Håndtering av syke elever



Midlertidige endringer i fraværsregelen
• Gjelder fravær av helsegrunner

• Fra og med 24.08 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen 
for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må legge fram bekreftelse fra en 
forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

• Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon 
samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.
Slikt fravær unntas fraværsgrensen og skal heller ikke føres på elevens vitnemål

• Endringen skal i første omgang skal gjelde ut oktober. 



Nærværsteamet


