
Foreldremøte 2022
Sjøvegan videregående skole

• Generell informasjon om foreldresamarbeidet
• Kort om det videregående skolesystemet
• Skolemiljøet for elevene (MOT, Nærværsteam, 

skolefrokost)
• Visma in School

• Kulturelt innslag
• Kaffe & kaker
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Om foreldresamarbeidet i videregående

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

1. Elevens fravær, dersom det er fare for at det ikke kan 
gis vurdering i fag eller i orden og oppførsel (<18)

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

3. 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.



Det er lov å være syk....
Fraværsgrensa gjelder ikke dokumentert fravær i forbindelse med:

Helse- og velferdsgrunner (som er de vanligste fraværsårsakene)

Arbeid som tillitsvalgt

Politisk arbeid

Hjelpearbeid

Lovpålagt oppmøte

Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Kjøreopplæring: 4 timer sikkerhetskurs på bane og 9 timer av sikkerhetskurs på vei inkl reisevei.



Helse- og velferdsgrunner
For at helserelatert fravær skal unntas fraværsregelen må det 
foreligge dokumentasjon fra helsetjenesten; lege, tannlege, 
fysioterapeut, psykolog, BUP, .....

Egenmelding i forbindelse med helserelatert fravær godkjennes ikke 
som dokumentert fravær

Velferdsgrunner godkjennes av skolen, og egenmelding vil kunne 
aksepteres

Dokumentert fravær skal leveres kontaktlærer snarest mulig

Fag med få timer er særlig sårbare, der tåles lite fravær!



Det er skulken myndighetene vil til livs...
10% ikke en «skulkekvote»:

Er du elev i videregående, må du møte opp. Oppmøteplikten er 100%

Hovedregel:

Elever med mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, får ikke 
karakter

Rom for skjønn:

I spesielle tilfeller kan eleven ha inntil 15% udokumentert fravær og 
likevel få karakter



Slik skal fraværsgrensa praktiseres



Avtalte opplegg med elever gir ikke fravær

Selvstendig studiearbeid for elevene regnes ikke som fravær. 
Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av faglærer.

Skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte regnes ikke som fravær. Det er en 
forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av skolen.

• Utfyllende informasjon om fraværsgrensa: 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-
opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/


Skolemiljø





Nærværsteamet

Helsesykepleier



MOT-skole

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke 
samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og 
psykiske vansker. Det gjør vi gjennom å styrke ungdoms 
robusthet, livsmestring og mot

MOT Norge inngår partnerskapsavtaler med ungdomsskoler, 
videregående skoler og kommuner.





Visma in school

Skole-app for foresatte: https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-
skole/#lastned

Nettside: https://sjovegan-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/

Video: https://youtu.be/RLr5NJWp_wY

En viktig del av elevens skolehverdag
Foresatte til umyndige elever har tilgang til fravær, timeplan, varsler etc. 
Pålogging gjennom ID-porten

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole/
https://sjovegan-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp
https://youtu.be/RLr5NJWp_wY

