
Tirsdag 4.oktober 2022

Velkommen til foreldremøte Vg1



Agenda

Fellessamling i Skoletorget (ca 50 min)
1. Velkommen og info om skolen
2. Informasjon om skolen og læring v/elever
3. Inkludering og klassemiljø
4. Diverse informasjon – fraværsregler, tiltak i etterkant av streiken etc
5. Elevtjenesten v/rådgiver og helsesykepleiere

Klassevisesamlinger fra kl 1900



Skolens visjon og målsetting

Dristige hjerner i samspill

Nordahl Grieg videregående skole skal være en 
innovativ og utforskende skole som er ledende på 
bærekraftig utdanning og bruk av teknologi.



Hva drømte Nordahl Grieg 
om?

Elsk – og berik med drøm

– alt stort som var!
Gå mot det ukjente,
fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner –
skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Kilde: https://snl.no/Nordahl_Grieg
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Hvilken kompetanse er det 
behov for i fremtiden?

Raske endringer

Store informasjonsmengder

Globalisering

Samarbeid

Teknologi

Livslang læring

Raske endringer

Store informasjonsmengder

Globalisering

Samarbeid

Teknologi

Livslang læring



Åpnet 2010
950 elever
Studiespesialiserende
Medier og kommunikasjon
Helse og oppvekst
Arbeidslivstrening og livsmestring
Knutepunktskole for elever med nedsatt hørsel
Sykehusskole



Strukturer 

Parallellegging
Lange økter
3 perioder
Ploging



Universitetsskole for UiB. 
Samarbeidsavtaler med 
flere høgskoler og 
bedrifter. Fokus på 
forskning, teknologi og 
innovasjon.

Vi ønsker å gi elevene en 
god utdanning som er 
relevant for framtiden.



Natteravnene Rådal

Det handler om å bry seg om det som skjer i nærmiljøet –
skape trygghet, trivsel og tilhørighet for de unge ved å være til stede 



■ Hver fredag og lørdag enten 20.00 eller 22.00

■ Siste før jul: 29. oktober

■ Starter rundt påske

■ https://www.facebook.com/natteravnene.raadal

https://www.facebook.com/natteravnene.raadal
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FRAVÆR 

• 10%-regelen (https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-

opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/)

• Dokumentasjon

• Gi beskjed til kontaktlærer

• Varsel – digitalt i digipost/altinn, sendes 

foreldre og elever + arkiv

TILTAK ETTER STREIKEN
• Tilpasser opplæringa slik at de som har mistet 

underv. under steiken, ikke skal ha konsekvenser 

for deres standpunkt eller eksamen (avsl til jul). 

• Ekstra lærertetthet i noen grupper?

• Fokus på klassemiljø, sosiale tiltak

• Opplæring utenom timeplan?
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SOSIALE  TILTAK PÅ SKOLEN

Åpen skole onsdager 15-18

• Suppe

• Musikkverksted

• Gamingrom

• Treningsrom

• Elevstyrte aktiviteter

• REVY- onsdager + noen helger

• Miljøarbeider til stede

• LEKSEHJELP  mandag og onsdag

• MIDTTIMEN torsdag

• Åpen hall m/fysak-pedagog

• Konserter og turneringer



ROMPLAN m/kontaktlærer

1HOA – 121 – Kristina W Breistein

1HOB – 114 - Guri Kyte

1HOC – 115 – Anne-Marie Ytrebø

1HOST – 123 – Ole-Jacob Sørensen/Ann Kristin Bratvold

1MEA – 235 – Rakel N Paulsen/Roar Bakke

1MEB – 234 – Geir Myhr/Ingrid Hamm

AL - 128 – Eva Jonassen

1STA – 310 – Kjetil Johansen/Gina Gyldenskog

1STB – 254 – Birgitte Bergene Hansen/Arve Aksnes

1STC – 326 – Ann Mari Bakke/Maria Caja (Anne Libnau)

1STD – 350 – Kjell Åke Augestad/Aleksander Husøy

1STE – 214B – Hege Elisabeth Huse/Marit Skogedal

1STF – 313 – Bente Svendsen/Agnes Nygaard

1STG – 255 - Åsne Sløttet/Solveig G Aasen


