
Onsdag 05.10.22

Velkommen til foreldremøte Vg2



Agenda
Fellessamling i skoletorget (ca 50 min)
1. Velkommen og kort info om skolen
2. Samarbeid skole – hjem
3. Inkludering og klassemiljø 
4. Standpunktkarakterer, fravær, eksamen, tiltak etter streiken
5. Informasjon fra Skolehelsetjenesten

Klassevisesamlinger fra kl 1900



Opprettet 2010
950 elever
Studiespesialiserende
Medier og kommunikasjon
Helse og oppvekstfag
Arbeidslivstrening og livsmestring
Knutepunktskole
Sykehusskolen

Dristige hjerner i samspill
1. Åpenhet/transparens
2. Menneskeverd
3. Demokrati
4. Inkludering
5. Bærekraft



Samarbeid skole - hjem når eleven er over 
18 år

Generell informasjon og foreldremøte

Vi ønsker samarbeid med foreldre/foresatte til det 
beste for ungdommen

Trenger et samtykke fra eleven om fortsatt samarbeid! 
Snakk med 18-åringen om dette.



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




Fravær

• 10%-regelen for 
udokumentert fravær

• Melde fra om fravær

• Varsel



Eksamen og standpunkt på VG2

• STUSP og MK
• Alle trekkes ut til 

muntlig, skriftlig eller 
muntlig-praktisk 
eksamen

• HO
• Obligatorisk tverrfaglig 

eksamen
• Trekk fellesfag

• HOST
• Informasjon i klassen

• STUSP og MK:
• Alle fag unntatt norsk, 

historie og kroppsøving 
har standpunkt

• HO
• Alle fag har standpunkt

• HOST
• Informasjon i klassen



Tiltak etter streiken

• Fag som ploges
• Matematikk 2P

• Norsk og historie

• Geografi på 2MK

• Andre fag

• Tapt læring og 
det psykososiale Elevkunst fra streiken (ukjent kunstner)



Sosiale tiltak på skolen

• Åpen skole onsdager 
klokken 15-18
• Suppe
• Musikkverksted
• Gamingrom
• Treningsrom
• Elevstyrte aktiviteter
• Revy
• Miljøarbeider til stede

• Leksehjelp onsdag og 
mandag

• Midttimen torsdag
• Åpen hall for trening med 

fysak-pedagog
• Konserter og turneringer
• Elevstyrte aktiviteter



ROMPLAN m/kontaktlærer

2HSBUA – 114 - Kjerstin Valland

2HSHEA - 115 - Beate Brandtun

2BUA-N – 121 - Berit Kvalvik

2HEA-N – 123 - Inger-Johanne H Wang

2MEA – 235 - Eva Sophie Wolf-Hansen/Pål Ulstein

2STA – 310 - Jannecke Holthe

2STB – 313 - Karit E Valen

2STC – 326 - Merethe W. Foer

2STD – 350 - Birgit Ekern

2STE – 214B - Henrik B Pedersen

2STF – 253 - Angelin Sillue-Skare

2STG – 255 – Arne Hydle


