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Vi ønsker å være;

• Best i landet på idrettsfag

• Best av alle på tilrettelegging

• Best av alle på oppfølging

• Best på å bry seg

• Best på faglig utvikling

I all beskjedenhet



Kremen av elever

Dedikerte og flinke lærere

Motiverte elever og lærere

Flotte rammebetingelser

Ønske om å lykkes! 

Ønske om å mestre!



Glede

Fellesskap

Helse

Ærlighet

Fokus på verdier



• VG 1 Fottur og Alpint

• VG 2 Seiltur og Vinter frl

+ Snowboard

• VG 3 Padling og Ski/brett

FRL ved skolen



Det er viljen som det gjelder, viljen 

frigjør eller feller

Henrik Ibsen



...menneskets frihet er ingen frihet fra betingelser, men den er en frihet 

til å velge holdning, uansett hvilke betingelser man står overfor...



Emosjonelt klima
(Gode relasjoner)

(Tillit)

(Forutsigbarhet)

(Feedback)

Elevengasjement/

motivasjon

Positiv atferd

Høyt læringstrykk

Organisering/

Klasseledelse
(Tydelige grenser)

(Tydelige krav)

Læringsstøtte

(Tydelige forventinger)

(God lærer støtte)

Forutsetninger for gode læringsmiljø

PRESTASJON



Handling har fokus

"Bedre godt gjort enn godt sagt"



Trenings

glede 
Utøveren Treningen

Sammen skaper vi

Trener/Lærer



Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående

opplæring fra utdanningsprogram for idrettsfag.



Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for idrettsfag



Obligatoriske idrettsfag

•Aktivitetslære (5)

•Treningslære (2)

Valgfrie programfag: (5)

•Toppidrett

•Fotball, Sykkel, Ski, Turn, Svømming

•Breddeidrett



• Avgangsfag

– Aktivitetslære

– Topp eller bredde idrett

– Naturfag

– Engelsk

– Matematikk

Standpunkt etter VG1



• Mål i aktivitetslære;
• Planlegge og gjennomføre tur med og uten overnatting i ulike 

naturmiljøer

• Bruke redskaper, utstyr, mat og bekledning på en hensiktsmessig og 

sikker måte

• Planleggeog gjennomføre

dagsopplegg hvor mestring av friluftslivaktiviteter står sentralt

– Hvor mye og i hvilket omfang ?

FRL + Idrettslig aktivitet

Friluftsliv på Sandnes



Hjelm

Fart

Parkering

SPARKESYKKEL –VI BRYR OSS!



• Dimensjoner i Friluftsliv;

– Opplevelse

– Holdning

– Spenning

– Utfordring



• Tillit

• Disiplin

• Ansvar

• Samarbeid

• Kunnskap

• Læring

FRL utvikler forhold som;



VALG OG TING Å HUSKE PÅ I VG1

• Valg av matematikk 1P/1T i uke 39

• 1. mars: Søke skoleplass på vg2 i VIGO. 



VISMA IN SCHOOL – SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM

• Hva får du tilgang til som foresatt?

• Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

• Egne kontaktopplysninger

• Timeplan

• Historikk

(oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet 

skole eller avbrutt utdanningen)

• Læreplan

• Klasser og grupper



FRAVÆR PÅ VGS – 10% REGELEN

• Søknad ➔ inntak ➔ forpliktelse ➔ frammøteplikt (all opplæring)

• Dokumentert fravær

• Udokumentert fravær – maks. 10% av årstimer pr halvår

• Konsekvens: Bortfall av formell halvårsvurdering og evt. 

standpunktkarakter

• Alt fravær skal meldes til skolen, enten i VIS, eller til 

kontaktlærer. Eleven melder selv fra.



FRAVÆR PÅ VGS

• Alt fravær telles med i fraværsprosent, men følgende kan unntas fra opptelling med 

dokumentasjon (kommer likevel på vitnemålet)

– Helse- og velferdsgrunner

– Arbeid som tillitsvalgt

– Politisk arbeid

– Hjelpearbeid

– Lovpålagt oppmøte

– Deler av kjøreopplæringen (sikkerhetsopplæring)

– Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå

– Velferdsgrunner (eks. mht egne barn)

– Religiøse høytider utenfor Den norske kirke (inntil 2 dg) 



VELFERDSFRAVÆR OG ORGANISERT 
STUDIEARBEID UTENFOR SKOLEN

• Det er ingenting som heter permisjon i skolen.

• Skolen kan forhåndsgodkjenne dokumentasjon for velferdsfravær eller organisert 

studiearbeid.

• Søknadsskjema finnes på hjemmesiden og sendes til Hans Petter Dalen

Vanlige velferdshendelser:

Dåp, bryllup, begravelser

Religiøse høytider utenfor Den norske kirke. > 2 dg

Deltakelse i politisk arbeid og hjelpearbeid

Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

Omsorgsoppgaver (eks. egne barn)



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.



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.



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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VED BEKYMRINGER…GOD DIALOG!

• Kontaktlærer

• Trinnleder, avd.leder:  Petter Dalen

• Rådgivere Ingrid Asmussen, Heidi Helland, Ragnhild Raugstad og Åsgeir Rugland

• Rektor 




