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Sandnes vgs

Utdanningsprogram for:

➔ Idrettsfag (300)

➔ Studiespesialisering  (720)

• Ca 1020 elever – største skole + størst fagtilbud innen 

studieforberedende utdanningsprogram i Rogaland

• 110-115 ansatte, ca 95 pedagoger

• 11 klasser på VG3
– 3 IF

– 8 ST



3 tema for møtet:
(hvorfor foreldremøte på VG3 når elevene er over 18 år…) 

• Karriereveiledning på VG3

• Eksamen og vitnemål

• Russ



Tema 1: Karriereveiledning på VG3

Mål: Alle elever skal få informasjon og tilbud om veiledning for sin 
videre karriere (studie/yrke).

Plan:

- sept-des: info i alle klasser + tilbud om 1-1

veiledning for alle elever (gjerne mer enn én samtale).

- 19.januar TaUtdanning, utdanningsmesse i Stvg Forum (påmelding)

- 26.jan: 10 universitet/høyskoler besøker skolen vår (obligatorisk)

• 7.mars: Åpen dag UiS (påmelding)

- Hele året: besøk fra univ./høys./folkehøyskoler/Forsvaret/mm

Frist for å søke høyere utdanning: 15.april 2023!
(Fra nå av er det Samordna opptak som gjelder, ikke VIGO)



Tema 2: Eksamen og vitnemål

• Alle elever skal ha 4 eksamener våren 2023 - 1 muntlig og 3 skriftlige

• Kunngjøring av trekk fredag, 12. mai 2023 kl. 09.00 (skriftlig)

• Muntlig eksamen i juni

• Sensur: 19.-21.juni. Klagefrist 10 dager.

• Vitnemål ferdig ca. 1 uke etter sensur. Elevene får sms når de er 

klar. Følge gjerne med!

NB: Elektronisk vitnemål på Samordna opptak og papirvitnemål i posten



TEMA 3 RUSS

Foreldreansvar – tre knagger:  

– Snakk med «barnet»! Lytt og forstå! Finn ut av grenser! Hva er innafor og hva 

er utenfor?

– Inkludering! Hva kan ditt barn bidra med for å unngå at andre føler på 

utenforskap. Hvordan ville du likt om dine kollegaer hver dag på jobb gikk med 

klær med navn på de beste kollegaene (og du ikke var på noen av disse 

plaggene). Hvordan bygger man et godt lag/team uten at det må bety å 

markere at noen ikke er på lag? 

– Involver deg i eventuelle kontrakter rundt bil/buss. Du er fremdeles 

økonomisk ansvarlig for barnet. Sørg for at kontrakten beskriver hva som skjer 

om gruppa splittes. 

Skoleansvar:

Kap. 9A: alle elever har krav på et trygt og godt skolemiljø

• Gjelder på skolen, på skoleveien - og ellers i fritida dersom det som oppstår er 

knyttet til skolen



www.rogfk.no

En trygg og inkluderende 
russetid



Videoen er laget av Ombudet for barn og unge i Viken/Viken fylkeskommune: https://vimeo.com/698569972

https://vimeo.com/698569972


Vet du dette om russefeiringen anno 2020-tallet?

• At mange av gruppene allerede 

er etablert.

• At gruppene går på tvers av 

skoler.

• At noen ikke er med i en 

gruppe enda og aldri kommer 

inn i en gruppe.

• At noen opplever å bli 

ekskludert underveis, fordi de 

ikke er populære nok.
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Vet du dette om russefeiringen anno 2020-tallet?

• At mange ungdommer har 

skrevet under kontrakter med 

firma som tjener millioner 

på deres fest.

• At feiringen er planlagt å vare i 

ukesvis – før eksamen.

• At elevenes 

eksamensresultater hvert år er 

preget av at ungdommene er 

slitne.

• At mange ungdommer i 

russetiden er med på ting de 

angrer på senere.
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Vet du hva som er i gang av arbeid for å endre feiringen til en 

inkluderende og avgrenset feiring?
Målsetting: «Alle elevene i videregående skole skal glede seg til en avgangssmarkering og 
ha et trygt og godt skolemiljø som bidrar til læring».

• Rogaland fylkeskommune har en tiltaksgruppe og driver systematisk arbeid med bred 
politisk støtte for å støtte elevene, bevisstgjøre dere foresatte og bidra til på lang sikt å 
endre avgangsmarkeringen

• Vi jobber med å involvere elevene – det er bare de som kan endre feiringen til beste for 
seg selv .

• Skoleeiere og ombudene flere steder i landet har fått kunnskapsdepartementet til å 
engasjere seg.

• Mye oppmerksomhet i media.

• Stort nasjonalt engasjement blant foresatte i Facebook gruppen Russeforeldre på 2020 
tallet (meld deg inn!)
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www.rogfk.no

Gå inn på lenken:

www.rogfk.no/russetid

eller skann koden

Samtaleguide 

for foreldre
Vi vet mange ungdommer planlegger russetiden

allerede første året på videregående skole. Det kan være

vanskelig for foreldre å snakke om dette i forkant.

Derfor har vi satt sammen noen gode råd til deg som

har ungdom i hus.
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Hva gjør vi på skolen med russen? 

• Russestyret

– veiledning og dialog

– arrangement for alle: Uglaballet, Kreftaksjonen, Russedåpen

• Kontaktlærertid

• Psykisk helseplan

• Sentral og lokal tiltaksgruppe i ROGFK. Rektorer, politiet, SLT-

kontakt, leder for ungdommens fylkesutvalg, mobbeombudet.



www.rogfk.no



Informasjon
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• Hjemmesidene

• VISMA

Trinnleder idrett: 

PetterDalen, hans.petter.dalen@skole.rogfk.no, mobil: 99245442

Trinnleder stud.spes: 

Idar Ree, idar.ree@skole.rogfk.no, 97488612

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram:

mailto:Dalen,hans.petter.dalen@skole.rogfk.no
mailto:idar.ree@skole.rogfk.no
https://www.instagram.com/sandnesvgs_studspes/?hl=nb
https://www.facebook.com/sandnes.vgs


Takk for frammøtet!


