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Du som foresatt er en viktig ressurs for ditt 

barn!
Når foresatte engasjerer seg, uavhengig av utdanningsnivå og 

kunnskap om skolefagene, blir elevene mer motiverte, og de 

trives bedre på skolen.

(Hattie2009-Thomas Nordahl).



Sandnes vgs – Stor og spennende skole
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Utdanningsprogram for:
➔ Idrettsfag (300)
➔ Studiespesialisering  (720)

• Ca 1020 elever – største skole + størst fagtilbud innen 
studieforberedende utdanningsprogram i Rog.

• 110-115 ansatte, ca 95 pedagoger

• 11 klasser på Vg2
• 3 IF
• 8 ST
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Organisering
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Rektor: Pål David Blakely

Trinnleder vg2: Erin Salvesen

Rådgivere: Ingrid Asmussen (ansvar for vg2) og Åsgeir Rugland

Karriereveiledere: Ragnhild Raugstad og Heidi Helland

Helsesykepleier: Anne-Lill Oma

IKT og Skolebibliotek. 



Valg av fag
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•Elevene velger fag rundt årskskiftet. Prøvevalg i uke 49 

og endelig valg i uke 4

•Må søke skoleplass på Vigo.no. Får ekstrapoeng for å 

velge samme skole



Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studie-spesialisering

Omfang i timer Vg1 Vg2 Vg3

Ordinær Ordinær

Uten fr.språk gr. 

Sk.

Religion og etikk 3 3

Norsk 4 4 6 6

Matematikk 5 3*

Naturfag 5

Engelsk 5

Fremmedspråk 4 4 5

Samfunnsfag 3

Geografi 2

Historie 2 4 4

Kroppsøving 2 2 2 2

Sum fellesfag 30 15 15 20

Programfag fra eget programområde (fordypning) 10 10 10

Programfag fra studieforb. utdanningsprogram 5 5

Totalt omfang 30 30 30 30



Programområde realfag



Programområde språk, 

samfunnsfag og økonomi



Andre programfag:

• Breddeidrett 1(Vg3)

• Toppidrett (Vg2+3)

• Design og arkitektur (Vg2+3)



Visma in School – Skoleadministrativt system
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• 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
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• 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
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• 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
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• 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)



Hjem – skole samarbeid – Dialog

Kontaktlærer er primærkontakt for foresatte
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• Foreldreansvar:  

• Oppfordring til å følge med

• Diskutere verdier og mål med russefeiringen

• Diskutere hva som er greit og ugreit

• Skoleansvar:

• Fokus i undervisning på skolens verdigrunnlag i overordnet del av 
læreplanverket

• Demokrati og medborgerskap

• Etisk bevissthet – refleksjon om egne valg og hva andre bestemmer for 
elevene



Informasjon
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•Hjemmesidene

•ViS

•SMS

•Følg oss gjerne på facebook og instagram:

https://www.instagram.com/sandnesvgs_studspes/?hl=nb
https://www.facebook.com/sandnes.vgs


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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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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Klassevise møter med kontaktlærer
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Klasse Kontaktlærere Rom

2STA Camilla Skjærpe R256

2STB Marta Skrettingland R205

2STC Harriet Middelthon R203

2STD Ranveig Stokkeland R201

2STE Siri Ann Furuhaug R127

2STF Kristin Beate Auestad R120

2STG Jorna Josdal R118

2STH Lise Østerhus R110



Takk for frammøtet!


