
 

 

- Forventninger til eleven om å bidra positivt i fellesskapet  
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Forord 

Formålet med denne håndboka er å bidra til at kontaktlærerne skal ha god oversikt 

over ansvar og oppgaver de har.  Derfor har vi samlet en del relevant informasjon og 

nødvendige rutiner her.  

Kontaktlæreren har en sentral funksjon både overfor elever, foreldre, faglærere og 

skoleledelse.  Kontaktlæreren bidrar til å legge til rette for et godt læringsmiljø, og 

melder fra til, og søker støtte hos, aktuelle støttepersoner og nærmeste leder når det 

oppstår utfordringer. 

Gjennom startsamtale, elevsamtaler og jevnlig dialog med eleven får kontaktlærer et 

tett forhold til den enkelte. I disse samtalene tas det opp både hvordan det går med 

elevens læring, og hvordan eleven ellers har det på skolen.  Kontaktlærer ser til at 

elevenes arbeidsbelastning blir noenlunde jevnt fordelt, og samordner 

læringsarbeidet for gruppen/klassen med andre faglærere.  

Kontaktlærer har blikk for det psykososiale miljøet, både i elevgruppen og for 

enkelteleven.  Hver elev skal merke at han/hun blir sett, og at vi bryr oss om dem.  

Gode relasjoner mellom lærere og elever betyr mye for elevenes læring og trivsel, og 

vil dermed også sette sitt preg hele skolemiljøet.  

For foreldrene er kontaktlærer et viktig bindeledd mellom hjem og skole.  

Kontaktlærer informerer hjemmet regelmessig, både gjennom samtaler og 

foreldremøter.  

I denne håndboka er det tatt med aktuelle sitater fra opplæringslov og forskrift. Her 

finnes også oversikt over sentrale begreper, en huskeliste og noen maler for samtaler 

og møter.  Skolens årshjul (jf intranettet) viser når viktige begivenheter finner sted, og 

kontaktlærer holder seg selv og elevene orientert om disse.  

Vi håper at håndboka vil fungere som støtte for kontaktlærerne i deres arbeid. Videre 

håper vi at boka kan bidra til god oppfølging av elevene og til åpen kommunikasjon 

med hjemmene, slik at tiden ved Dalane videregående skole blir både lærerik og 

trivelig for elevene. 

 

Tor-Magne Rotevatn 
rektor 
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1. Utdrag fra opplæringsloven  

 

§ 1-1 Formålet med opplæringa  

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører 
mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.  

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, 
likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er 
forankra i menneskerettane.  

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven 
og vår felles internasjonale kulturtradisjon.  

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. 
Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.  

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva 
sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 
engasjement og utforskartrong.  

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 
medansvar og rett til medverknad.  

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 
motarbeidast.  

Endra med lover 17 sep 1999 nr. 74 (ikr. 17 sep 1999, etter res. 17 sep 1999 nr. 1011), 30 juni 2000 nr. 63 (ikr. 1 aug 
2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 4 juli 2003 nr. 84 (ikr. 1 okt 2003), 19 des 2008 nr. 118 (ikr. 1 jan 2009, etter res. 
19 des 2008 nr. 1424).  

 

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper 

I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for 

sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til 

vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, 

basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og 

tryggleiksmessig forsvarleg.  

Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg 

ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen 

eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.  

Endra med lover 27 juni 2003 nr. 69 (ikr. 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774), 19 juni 2009 nr. 94 (ikr. 1 aug 

2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675).  

 

§ 9a-1 Generelle krav  

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 

miljø som fremjar helse, trivsel og læring.  

Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).  
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2. Stillingsbeskrivese for kontaktlærer 

Kontaktlæreren har et særlig ansvar for praktiske, administrative og sosialpedagogiske 

oppgaver knyttet til den enkelte elev: 

- Kontaktlæreren skal være elevens nærmeste læringsleder og kontaktperson. 

- Kontaktlæreren er den eleven først skal henvende seg til når eleven har forhold å ta opp 

med skolen. 

- Kontaktlærer har ikke ansvar for alt eleven henvender seg om, men er samtalepartner og 

bindeledd videre i systemet slik at eleven får svar på sin henvendelse. 
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3. Oppgaver fundert i forskrift til opplæringsloven 
 

Ansvarsområde Forskrift Oppgaver Andre ansvarlige 

Vurdering og 

dokumentasjon 

§ 3-11 til 

§ 3-19 

Underveisvurdering. 

Egenvurdering. 

Halvårsvurdering. 

Sluttvurdering. 

Faglærere og 

rektor 

Fagsamtaler § 3-11 Eleven har hvert halvår rett til en samtale 

med kontaktlæreren om sin utvikling i forhold 

til kompetansemålene i fagene. 

 

Elevsamtaler § 3-8 Eleven har rett til jevnlig dialog med 

kontaktlæreren om sin utvikling i lys av 

opplæringsloven § 1-1, generell del og 

prinsipp for opplæringen i læreplanverket. 

 

Varsling § 3-7 Eleven og foreldrene skal varsles skriftlig 

dersom det er tvil om eleven kan få 

halvårsvurdering med karakter eller 

standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi 

det ikke er grunnlag for fastsetting av 

karakter. 

Eleven og foreldrene skal også varsles 

skriftlig dersom det er fare for at eleven i 

halvårsvurdering eller i standpunktkarakter 

kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite 

god (Lg) i orden eller i atferd. 

Faglærere 

Særskilt 

tilrettelegging av 

prøver og 

eksamener 

§ 3-32 Bistå aktuelle elever med å søke. Sosialrådgiver 

Nasjonale 

undersøkelser 

§ 2-3 Sørge for gjennomføring etter anvisning fra 

skolens ledelse. 

Rektor 

Fravær § 3-47 Oversikt og kontroll over den enkelte elevs 

fravær. 

Følge skolens rutiner for fraværsoppfølging. 

Faglærere og 

rektor 

Foreldresamarbeid § 20-4 Skolen skal holde kontakt med foreldrene til 

elever som ikke er myndige etter 

vergemålsloven § 1 gjennom hele skoleåret. 

Skolen skal i starten av skoleåret på Vg1 og 

Vg2 holde et foreldremøte. 

Foreldrene til ikke myndige elever på Vg1 og 

Faglærere, 

rådgivere og 

ledergruppen 
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Vg2 har første halvår av skoleåret rett til 

minst en planlagt og strukturert samtale med 

kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider 

daglig og elevens kompetanse i fagene. I 

tillegg skal kontaktlæreren samtale med 

foreldrene om utviklingen til eleven i lys av 

opplæringsloven § 1-1, generell del og 

prinsipp for opplæringen i læreplanverket. 

Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, 

skolen og foreldrene skal samarbeide for å 

legge til rette for læringen og utviklingen til 

eleven. Eleven har rett til å være med i 

samtalen med foreldrene.  

Foreldrene til ikke myndige elever skal få 

muntlig eller skriftlig:  

a) Varsling om eleven sitt fravær. 

b) Varsling dersom det er fare for at det ikke 

er grunnlag for vurdering i fag, orden og 

oppførsel, eller fare for at eleven kan få 

karakteren nokså godt eller lite godt i 

orden eller oppførsel, jf. § 3-7. 

c) Informasjon om eleven og foreldrenes 

rettigheter etter opplæringsloven og 

forskriften. 

d) Annen viktig informasjon om eleven, med 

mindre denne er underlagt taushetsplikt 

etter annen lovgiving. 
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4. Sentrale begreper  

Elevdemokratiet 

I elevdemokratiet deltar elevene i beslutningsprosesser gjennom ulike råd og utvalg. 

Elevrådet er elevenes eget organ. I tillegg er elevene representert gjennom egne 

verneombud, i skoleutvalget, skolemiljøutvalget, kantinestyret og arbeidsmiljøutvalget.   

Elevmedvirkning 

Elevmedvirkning innebærer at elevene skal bli hørt. De skal også delta aktivt i vurdering av 

eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. Hensikten er bl.a. å motivere elevene 

og å bidra til at de blir mer bevisst og engasjert i læringsprosessen.  

Startsamtalen 

Ved skolestart skal kontaktlæreren gjennomføre en startsamtale med de elevene. Denne 

gjennomføres normalt første skoledag. 

Informasjon om startsamtalen finner du i dette heftet. 

Elevsamtalen 

Samtalen er en formalisert og fortrolig samtale mellom elev og kontaktlærer som 

gjennomføres en gang hvert halvår. Målet med samtalene er å skape et godt 

samarbeidsforhold mellom lærer og elev, og på den måten legge til rette for et godt 

læringsmiljø. Samtalene skal virke rettledende og korrigerende både for elev og lærer, slik at 

målene for opplæringen kan nås. 

Elevsamtalen skal være en målrettet og systematisk planleggings- og utviklingssamtale der 

deltakerne bør være forberedt på hva en i hovedsak skal ta opp. Kontaktlærer må innhente 

nødvendige opplysninger fra elevens lærere i forkant av samtalen for at eleven skal få riktige 

tilbakemeldinger om egen skolehverdag. 

Mal for elevsamtalen finner du i dette heftet. 

Fagsamtalen 

Eleven har hvert halvår rett til en samtale med kontaktlæreren om sin utvikling i forhold til 

kompetansemåla i fagene. Denne samtalen kan inngå i elevsamtalen. 

Fraværsoppfølging 

Så snart eleven har et bekymringsfullt fravær skal kontaktlærer følge opp dette. Ved behov 

skal det gjennomføres et fraværsmøte. I møtet skal det gjøres konkrete avtaler om videre 

oppfølging, og eventuelt om involvering av skolens støttefunksjoner eller andre. 

For elever under 18 år forutsettes det at kontaktlærer umiddelbart tar kontakt med foresatte 

dersom eleven er fraværende uten at dette er avtalt eller meldt, og at kontaktlærer er i dialog 

med foresatte dersom det er bekymring om fraværet. 

Mal for samtalen finner du i dette heftet. Referat føres direkte inn i malen, og arkiveres i 

klassens perm. Avdelingsleder skal ha kopi. 

Varselbrev 

Dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare 

for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, skal det 

sendes varselbrev til de foresatte dersom eleven er under 18 år, og til eleven selv dersom 

denne er over 18 år. 
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Varselbrevet sendes etter gjeldene retningslinjer. 

Klassens perm 

Permen er en samleperm for viktige dokumenter som angår klassen. Det er kontaktlærer 

som er ansvarlig for ajourhold av permen slik det fremkommer av innholdsfortegnelsen. 

Gjennom skoleåret skal permen stå på pedagogisk verksted eller på kontaktlærerens 

arbeidsrom, og være tilgjengelig for klassens lærere, avdelingsleder og rektor. 

Dokumenter kontaktlærer vurderer som arkivverdige leveres avdelingsleder underveis i 

skoleåret for arkivering i skolens arkiv. 

Klassemøte 

Møtedeltakere er de lærere og miljøarbeidere som underviser og arbeider i en klasse. 

Rektor, avdelingsleder og rådgivere kan også møte. Det avholdes regelmessige møter for å 

diskutere klassens lærings-, klassemiljø og forhold knyttet til enkeltelever, og for fastsetting 

av standpunktkarakterer i orden og atferd. 

Mal for gjennomføring og referat finnes på nr. 509 i dokumentsamlingen på It's learning. 

Individuelle opplæringsplaner (IOP) 

For de elevene som får spesialundervisning, skal det utarbeides IOP. Planen skal vise mål 

og innholdet i opplæringen, hvordan den skal drives og organiseres.  

IOP'en utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og 
vedtaket om spesialundervisning.  Foreldrene og eleven selv skal involveres i 
utarbeidelsen av planen, som skal være et dynamisk dokument gjennom skoleåret. 

Kontaktlærer har ansvar for at det utarbeides IOP for de elevene som har krav på dette innen 
1. oktober, og for revisjon av IOP'en etter 1. halvår.  

IOP utarbeides etter gjeldende rutiner. 

Spørsmål kan rettes til avdelingsleder Hilde Wathne Mong. 

Mobbeplan 

Voksne som får mistanke om mobbing, eller melding om mistanke om mobbing, har alltid et 

selvstendig ansvar for å undersøke mistanken. Deretter informeres nærmeste leder. 

Skolens handlingsplan mot mobbing finnes på nr. 515 i dokumentsamlingen. 

Karriereveiledning 

Karriereveiledning er hele skolens ansvar. Yrkes- og utdanningsrådgiverne er en viktig 

samarbeidspartner for den enkelte lærer. 

Halvår 

Skoleåret er delt i to halvår. Første halvår er fra skolestart i august til midten av januar. Andre 

halvår er fra midten av januar til skoleslutt i slutten av august. Datoen som skiller halvårene 

fastsettes hvert halvår, og vil framgå av årshjulet. 
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5. Hva gjør jeg nå? 

Nedenfor følger noen eksempler på problemstillinger du som kontaktlærer kan 

komme i befatning med i løpet av skoleåret, og som vi har rutiner for å håndtere: 

- Eleven eller andre varsler om mobbing 

- Eleven vurderer å slutte på skolen 

- Eleven har fagvansker 

- Eleven har lese- og skrivevansker 

- Eleven trenger tilpasset opplæring i kroppsøving 

- Eleven har en kronisk sykdom 

- Eleven er fremmedspråklig 

- Eleven trenger individuell opplæringsplan 

- Eleven ønsker tilrettelagte prøver/eksamener 

- Eleven ønsker å gå opp til ny eksamen 

- Eleven er lite motivert, har valgt feil utdanningsprogram eller programfag 

- Eleven ønsker å slutte i fag  

- Eleven ønsker eller har behov for arbeidsutplassering 

- Eleven har fravær som overstiger tre dager eller fire enkelttimer 

- Eleven er i konflikt med en eller flere lærere 

- Eleven viser tegn til mistrivsel 

- Eleven bærer sorg etter ulykke eller dødsfall 

- Eleven kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt/overgrep 

- Eleven må refses for alvorlig brudd på ordensreglementet 

Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere situasjoner som oppstår i løpet av 

skoleåret, kan du ta kontakt med din avdelingsleder. 

 

6. Ressurser for kontaktlærere (pr. august 2020) 

Tidsressursen for kontaktlærerfunksjonen utgjør 4,69 % av arbeidsåret. Dette 

tilsvarer ca. 2 klokketimer hver uke i 38 uker. I tillegg får alle kontaktlærere et 

funksjonstillegg på kr. 25 000,- pr. skoleår. 

 

7. Årshjul 

Oppdatert årshjul for skolen finner du på intranettet. 



 

11 

 

Huskeliste for kontaktlærer første skoledag 

 

Vise velkomstvideo fra rektor. 

 

1. Fremmøte 

❑  Fravær må registreres på grønn klasseliste.      

  

❑ Grønn klasseliste leveres på kontoret til Sigrun Andersen ved slutten av første skoledag. 

 

2. Timeplanen 

❑  Elevtimeplanen vises og forklares. 

 

 

3. Skolestartinformasjon 

❑  Informere om smitteverntiltak.  

❑  Gjennomgå ordensreglementet. 

❑  Informer om SMS-varsling av fravær (plakat i klasserom). 

❑  Informere om retningslinjer for dokumentert og udokumentert fravær. 

❑  Spørsmål om skoleskyss rettes til elevresepsjonen. 

❑  Informere om utlån av lærebøker og andre læremidler. 

❑  Minne om at elevene kan søke stipend og lån i Lånekassen. 

Kontaktpersoner for Lånekassen er Anja Hovland og Jan Egil Bjørdal. 

❑  Elevene må laste ned nødvendige programmer til PC-en hjemme, med unntak av Clue, som 

må lisensieres på skolen. Elever som har problemer med innstallering av programvare 

henvender seg i elevresepsjonen. 

❑  Orientere om sykkelparkering, og parkering for moped og bil. 

❑  Gjennomgå rutiner ved brannalarm: 

   ❑  Vise hvor rømningsvei, nødutganger og oppstillingsplass finnes. 

❑  Vise hvor nærmeste brannmelder er plassert. 

❑  Vise hvor nærliggende brannslanger og pulverapparat finnes. 

❑  En enkel omvisning på skolen for nye elever. 
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Melding om elev til sosialrådgiver eller helsesykepeleier - 
dokumentasjon 
Unntatt offentlighet i hht. Off.l. § 13 jfr. Fvl. § 13 1. ledd nr 1 

Alle sakens dokumenter følger saken. Skriv vedlegg ved behov. 

ALLE ANSATTE HAR HANDLINGSPLIKT DERSOM MAN FÅR MISTANKE OM AT DET ER GRUNN TIL 

BEKYMRING FOR EN ELEV PÅ GRUNN AV HØYT FRAVÆR ELLER UØNSKET ATFERD. 

1. Voksne som får mistanke om at det er grunn til bekymring 
for en elev, eller melding om dette, har alltid et selvstendig 
ansvar for å undersøke mistanken. Saken meldes til 
nærmeste leder, som informerer kontaktlærer.  

 

2. Kontaktlærer har hovedansvaret for den videre saksgang. 
 

3. Eleven innkalles snarest til en bekymringssamtale med 
kontaktlæreren. Det er viktig at samtalen avklarer om 
eventuelle forhold er knyttet til: 
a) Skolesituasjonen (undervisning, fagvalg, mobbing, 

konflikter). 
b) Forhold på fritiden (rus, fritidsaktiviteter, jobb, venner). 
c) Forhold i hjemmet (familie, sykdom, dødsfall, sykdom, 

omsorgsoppgaver). 
d) Om foresatte skal informeres. 

 
Kontaktlærer skriver referat fra bekymringssamtalen. 
Avdelingsleder informeres. 

4. Avhengig av hva som fremkommer under 
bekymringssamtalen skjer følgende: 

a) Saken avsluttes av kontaktlærer. Kontaktlærer lagrer 
dokumentasjonen i klassens perm. 

b) Kontaktlærer konsulterer sosialrådgiver, helsesøster 
eller avdelingsleder. 

c) Det gis melding om eleven til sosialrådgiver eller 
helsesøster ved å overføre sakens dokumenter til 
denne. Kopi av dokumentene lagres i klassens perm. 

 

5. Ved henvisning til sosialrådgiver eller helsesøster har 
fortsatt kontaktlærer hovedansvar for eleven, og må følge 
med på elevens utvikling og eventuelt ta nye initiativ til 
tiltak. Sosialrådgiver eller helsesøster har ansvar for de 
tiltakene som settes inn av disse. 

 

6. Når sosialrådgiver eller helsesøster kommer inn i saken, 
vurderes aktuelle tiltak med spesialpedagogisk team ved 
skolen. Kontaktlærer og avdelingsleder informeres om 
videre saksgang. 

 

1. Elevens navn: ______________________________ 

2. Klasse: ___________________________________ 

3. Kontaktlærer: ______________________________ 

4. Gjennomført bekymringssamtale: 

Dato: __________________________________________ 

Tilstede: ________________________________________ 

Referat er vedlagt:  Ja ❑       Nei ❑ 

5.      Informasjon til avdelingsleder: 

Dato: __________________________________________ 

6. Gjennomført konsultasjon: 

Dato: __________________________________________ 

Tilstede: _______________________________________ 

Referat er vedlagt:  Ja ❑       Nei ❑ 

7. Informasjon til elevens foresatte: 

Dato: __________________________________________ 

Til hvem:  _______________________________________ 

Samtykke fra elev over 18 år:  Ja ❑       Nei ❑ 

Dersom det viser seg å ikke være grunn til bekymring 

avsluttes saken. Sakens dokumenter arkiveres i 

klassens perm.  

8. Det er gitt melding om eleven til: 

Dato: __________________________________________ 

Hvem: _______________________________________
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Startsamtalen – informasjon til kontaktlærer 

Startsamtalen vil ofte være det første møtet mellom eleven, foreldre og kontaktlærer. 

Hovedhensikten med samtalen er å skape det vi ønsker skal være trygge, 

omsorgsfulle og tydelige relasjoner. 

I årets startsamtale er det viktig å stille to spørsmål knyttet til koronasituasjonen: 

- Har du vært i utlandet de siste 14 dagene? Er du i så fall kjent med 
karantenereglene. 

- Har du hatt symptomer på korona de siste 14 dagene? Er du i så fall testet. 
Dersom eleven skulle vært i karantene, eventuelt kan være syk, må eleven sendes 

hjem umiddelbart. 

I startsamtalen er det viktig å: 

- Vise interesse for hvem eleven er; interesser, erfaringer, mål, drømmer etc. 
- Gi eleven rom for å fortelle, dersom h*n ønsker det 
- Stille åpne spørsmål 
- Få informasjon om tilretteleggingsbehov 
- Trygge eleven og foreldre på at du (skolen) ønsker kontakt når det oppstår 

noe som påvirker skolehverdagen 
 

Dersom det hjelper deg i gjennomføringen av samtalen kan du benytte noen av 

spørsmålene under: 

1. Kan du fortelle litt om: 
o Hvem du er? 
o Hva som interesserer deg? 
o Hvilke erfaringer du har med skole? 
o Hvilke tanker du har om skolestart? 

2. Hva er det viktig at vi vet om deg for at du skal lære og lykkes på skolen? 
3. Hva er viktig for at du skal ha det bra på skolen? 
4. Har du spørsmål om skolestart? 

 

Med utgangspunkt i elevenes svar kan du der det passer bidra til trygghet ved å 

fortelle om: 

- Koronatiltak 
- VIP-makkerskap 
- Skolefrokost 

- Bruk av læremidler og PC 
- HMS-rutiner 
- Støttetjenester ved skolen 
- Forventninger til eleven om å bidra positivt i fellesskapet 
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Kontaktlærer må legge inn bilde av eleven i Visma InSchool (VIS).  

Dette bildet kan du ta med egen mobil som avslutning på startsamtalen. Dersom du 

ikke kan eller vil ta bildet, må du sende eleven til elevresepsjonen før h*n går hjem. 

Mal for elevsamtalen (under revisjon) 

1. Innledning 

a) Hva er dine sterke og svake sider? 

b) Beskriv kort deg selv som person (interesser, vaner osv.) 

 

2. Trivsel og skole 

a) Hva slags kontakt har du med elever fra din tidligere skole? (Gjelder 1. klassinger) 

b) Hvordan trives du på skolen og i klassen? 

c) Beskriv læringsmiljøet i klassen du er elev i. 

d) Hvordan er trivselen nå i forhold til ved forrige samtale? 

 

3. Fag 

a) Hvilke fag synes du at du gjør det godt i? 

b) Hvilke fag ønsker du å gjøre det bedre i, og hva er spesielt vanskelig i dette eller disse 
fagene? 

c) Hva tror du at du selv kan gjøre for å oppnå et bedre resultat? 

d) Hva kan skolen og lærerne gjøre for at du skal lykkes? 

e) Tilbakemeldinger fra faglærerne. 

f) Har ting forandret seg på dette området siden forrige samtale? 

 

4. Mål 

a) Hvilke mål vil du dette deg for skolegangen (karakterer i de ulike fagene)? 

b) Hvordan har utvikling i fagene vært? 

c) Har du nådd målene du satte deg i høst? 
 

5. Læringsstrategier 

a) Hvor mye tid bruker du på skolearbeidet etter skoletid? 

b) På hvilke måter synes du at du lærer best? 

c) Synes du ting har endret seg siden forrige samtale? Eventuelt hvordan/hvorfor? 

 

6. Fravær, orden og atferd 

a) Hvordan er fraværet ditt i ulike fag? 

b) På hvilken måte holder du kontroll over ditt eget fravær? 

c) På hvilken måte informerer du lærerne dine når du vet at du blir borte fra skolen? 

d) Vurder din egen orden og atferd. 

e) Opplever du at situasjonen har endret seg siden forrige samtale? 

 

7.  Neste år 

a) Hva tenker du å gjøre neste skoleår? 

 

8. Eventuelt 

a) Er det noe vi bør vite som er av betydning for skolegangen din? 
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b) Er det noe fra denne samtalen du mener jeg bør gå/ikke bør gå videre med? Eventuelt 
hva? 

 

 

Innhold på foreldremøter (under revisjon) 
Fra høsten 2020 vil foreldremøtene bli gjennomført avdelings- og trinnvis. 

 
Mal for felles informasjon i aulaen: 

• Presentasjon av rektor, avdelingsledere, rådgivere og helsesøster  

• Generell informasjon om skolen  

• Sosialrådgiver har ordet  

• Særskilt tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen  

• Helsesøster har ordet  

• Politiet har ordet  

• Stipend 

• Elevmedvirkning 

• Bistandsprosjekt 

• Handlingsplan mot mobbing og §9A 

• Elevundersøkelsen  

• SkoleArena og foresatte  

• Kartleggingsprøver for Vg1  

• Skolens nettside 

• Lydbøker 

• Fravær, føring, meldinger og forskrift  
- 1 og IV i gjennomgående fag og andre fag 

• Permisjonssøknader  

• Klagerett  
 

Mal for klassevis informasjon ved kontaktlærer: 
 
Elevhåndboka 

• Ordensreglement 
- Felles standard (plakat) 
- Konsekvenser ved fravær i timer og prøver 
- Dokumentasjon ved fravær - underskrevet av foreldre hvis elev under 18 år 
- Varselbrev - fare for nedsatt orden og adferd og fare for IV i fag 
- Røyking 

• Retningslinjer for vurdering 

• Retningslinjer for eksamen 

• Skolerute 
 
Satsingsområde 

• Inneværende skoleår 
 
Foreldresamarbeid 

• Foreldremøter 

• Foreldresamtaler   

• Kontaktlærers kontakt med hjemmet 
 
Mer om administrative forhold 

• Timeplan 
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• Læreplaner 

• Halvårsplan 

• Prøveplan 

• Elevsamtaler 

• Elevskap – tyveri 

Referatmal for fraværsmøtet 
 

Tilstede:  

 

Dato:  

 

Er elevens foreldre orientert, når eleven er under 18 år, om elevens fravær i forkant av 

fraværsmøtet: JA      NEI  

 

Bakgrunn for møtet:  

 

 

Elevens fravær p.t.:  

Elevens forklaring til 

fraværet: 

 

 

 

 

Konkrete avtaler for å 

redusere fraværet: 

 

 

 

 

Hvordan skal elevens 

foreldre involveres? 

 

Hvordan skal 

eventuelt skolens 

støttefunksjoner 

involveres? 

 

Eventuelt: 
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Elev  Kontaktlærer 

 

Referatet arkiveres i klassens perm og leveres avdelingsleder for arkivering i skolens arkiv. 

Kopi til foresatte, når eleven er under 18 år, og avdelingsleder 

Fravær – vedlegg til vitnemål/kompetansebevis  

 

Det vises til bestemmelsen om føring av fravær i § 3-47 i Forskrift til Opplæringsloven: 

”Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller 

kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet” 

 

 

______________________________________ har dokumentert slikt fravær: 

 

Årsak til fravær Dager Timer 

   

   

   

   

   

   

Sum:   

 

 

   

   

Dato og sted  Kontaktlærer 
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