
VELKOMMEN TIL MØTE FOR FORESATTE 

I VG1 – MANDAG 16. AUG

Edvard Munch videregående skole



Rektors hilsen

• https://youtu.be/LPgmdU9ilpQ

https://youtu.be/LPgmdU9ilpQ


Edvard Munch vgs

• Skolens sammensetning

– Musikk
– Dans
– Studiespesialisering
– Design og håndverk (ordinært løp,vg2 og vg3)
– FBIE, Studio E
– HDP, 3-årig løp
– Kunst, design, arkitektur

– 1160 elever
– 150 ansatte
– 18 000 kvm

• + satellitter i Pilestredet Park 7, Schous Kulturstasjon, Treningshuset og Vahl 
flerbrukshall



Våre satellitter

PILESTREDET PARK 7
- Design og tekstil ordinært løp
- Design og tekstil 3-årig løp med 

studiekompetanse
- Teorirom til fellesfagene

STUDIO E                                SCHOUS KULTURSTASJON
- FBIE                                    -Dans

TRENINGSHUSET VAHL FLERBRUKSHALL
- Kroppsøving



KONTAKTLÆRERS OPPGAVER

– Ha jevnlig kontakt med klassen – se til at elevene har det bra!

– Informasjon om praktiske ting

– Veiledning av  skolearbeidet og faglig utvikling

– Elevsamtaler/ fagsamtaler

– Fraværsoppfølging 

– Kontakt med hjemmet dersom forhold tilsier det

– Jevnlige møter med rådgiver og avdelingsleder om miljø og 

enkeltelever i klassen



MØTET MED KLASSEN

• Hva skjer den første uka?

• Hva gjør vi for å lage godt sosialt miljø og 
godt læringsmiljø i klassene?





OPPSTARTSAMTALE

• Første skoleuke har elev og kontaktlærer 
en kort oppstartsamtale 

• MÅL: 

– At vi blir kjent med eleven

– At eleven føler seg trygg på skolen

– Å kunne tilrettelegge best mulig for eleven



ELEVER MED SPESIELLE BEHOV?

• Meld fra!



TUR TIL STRANDHEIM LEIRSTED



Å begynne på videregående skole er alltid spennende. Man får nye 

klassekamerater og skal bli kjent med mye nytt. På Edvard Munch vgs setter vi 

elevenes skolemiljø og trivsel høyt, og vi ønsker derfor å invitere alle Vg1-

klasser til overnattingstur til Strandheim leirsted på Nærsnestangen i Røyken. 

Målet med turen er at elevene i klassene skal bli enda bedre kjent med 

hverandre.

Strandheim leirsted ligger i naturskjønne omgivelser ved Oslofjorden. Elevene 

overnatter i soverom med 4-8 elever. Se mer her: https://kfuk-kfum.no/om-

oss/nyheter/krets/leirsted-i-asker-og-baerum

Vi reiser med buss fra skolen klokka kl. 1200 avreisedagen og returnerer 

samme sted neste dag ca. klokka 1430. Turen er gratis og inkluderer alle 

måltider. Elevene har skole fram til 1200 på avreisedagen. 

https://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/krets/leirsted-i-asker-og-baerum


Uke 34

ma/ti 1FBIEAB/Studio E

ti/on 1FBIECDE/Studio E

Uke 36

ma 1MUD/1DHD/1FBIEF

ti/on 1STA/1STC

on/to 1STB/1STD

Uke 37

ma/ti 1MUA/1MUB

ti/on 1HDPGU, 1HDPTR, 1HDPTE

on/to 1KDA, 1KDB, 1KDC

to/fre DA/DL



FRAVÆRSOPPFØLGING/FRAVÆRSREGELEN

• Normal fraværsføring og fraværsgrense fra skolestart

• Elevene mister rett til å få vurdering/karakter i et fag om de har mer enn 10% udokumentert 

fravær 

• Last ned skolemeldingsappen for å varsle fravær

• Dokumentert fravær er melding fra lege, tannlege, psykolog

• Melding fra foresatte regnes normalt  ikke som dokumentert fravær innenfor10%-reglene, men 

foreldre oppfordres likevel å melde fra om fravær som ikke er dokumentert

• Mulig for elever med kroniske sykdommer å søke fritak fra fraværsgrensa



Koronainformasjon

• Grønt nivå fra skolestart – det vil si normal organisering av skolehverdagen

• Fysisk kontakt: Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det 

er mulig. 

• Generelle råd for smittevern: god håndhygiene, hosting i albue, være hjemme når man har 

symptomer - gjelder fremdeles. 

• Ingen smittekarantene hvis elev har vært i nærkontakt med noen på skolen som blir smittet 

– gjelder elever under 18 år. Kun karantene dersom noen i husstanden er smittet - eller 

tilsvarende nære kontakter, som for eksempel en kjæreste



Korona - selvtesting i uke 33 og 34

Skolene får tilsendt utstyr som deles ut:

• Konvolutter med to tester til alle elever 

• Konvolutten inneholder det man trenger for å teste seg 
selv og instruksjoner

• Det skal ikke registreres hvem som får selvtest eller 
resultater

• Kontaktlærer deler ut utstyr



Korona - selvtesting i uke 33 og 34

• Ved negativt resultat på en test er nærkontakten ute av karantene og 

kan fortsette dagen

• For å opprettholde fritaket fra karantene, må eleven selv teste seg på 

nytt etter 3 og 5 dager. Dette kan gjøres ved hurtigtest eller PCR test. 

For informasjon og oversikt over teststasjoner viser vi til Oslo kommunes 

nettsider

• Skulle resultatet derimot være positivt, følges  gjeldende restriksjoner for 

smitte og karantene

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/drop-in-og-mobile-teststasjoner/#gref


Visma InSchool – nytt skoleadministrativt system

Tilgang elever:

• Timeplan og fagvalg

• Orden og atferd

• Fravær – tilstedeværelse

• Karakterer formelle vurderinger: halvår og standpunkt 

• Varsler (fag, karakterer, orden og atferd)

• Klager karakter 

• Søknad om fritak og tilrettelegging eksamen

1.



Visma InSchool – nytt skoleadministrativt system

Tilgang foresatte:

• Timeplaner – fag og lærere

• Programområder, undervisningsgrupper og faglærer

• Læreplaner i alle fag

• Skolen vil bruke Skolemelding til å kommunisere med foresatte – ikke VISMA. Foresatte bruker 

også primært Skolemelding for fravær og annen kommunikasjon med kontaktlærer.

• Kontaktinformasjon: 

OBS! Foresatt må gå inn under Kontaktopplysninger for å sjekke at telefon og eposter er korrekte og evt. redigere. 

Spesielt viktig med telefon for at skolen kan få kontakt raskt i tilfelle noe skulle skje med eleven på skolen!

1.



Pålogging og introduksjonsfilm

• Pålogging – via skolens hjemmeside 

• Se på introduksjonsfilm til Visma her: 

https://youtu.be/RLr5NJWp_wY

1.

https://youtu.be/RLr5NJWp_wY


Forklaring på fraværskoder i Visma

Ordinær føring av fravær og fraværsgrenser fra skolestart!



Det betyr at det mest sannsynlig vil dukke opp en ny fraværskode i Visma. 



3 RÅD TIL 

FORESATTE

• Snakk med barna om fravær 

og skolearbeid

• Snakk med barna om 

smittevern

• Ta kontakt med kontaktlærer, 

rådgiver og avdelingsleder 

ved behov

https://edvardmunch.vgs.no/

https://edvardmunch.vgs.no/


Velkommen til foreldremøte i Vg2

Tirsdag 22. august 2017

Klasse:

Programområde:

Takk for i dag!

Velkommen til nytt møte 
for foresatte  oktober.

Mulig å snakke med 
kontaktlærer og 
faglærere.

Smittesituasjonen vil 
avgjøre hva slags form 
dette møtet kan ha.


