
Velkommen til foreldremøte på 
Metis videregående



Agenda
• Informasjon om Metis  videregående

• Hilsen og informasjon fra daglig leder Trond Botnen
• Om skolen (organisering, visjon og verdier, pedagogikk…)
• Skoledagen og skoleåret (timeplan, skolerute mv)
• Mentorordningen
• Fagtilbudet
• Inntak og karakterer

• Lover, forskrifter, rutiner, reglement, fravær
• Elevvurdering
• Kvalitetssystemer LMS – Læring – Mennesker – Samspill
• Presentasjon av faglærere og mentorer 
• Ca. 19: Omvisning for de som ønsker det. Møte for toppidrett på aud 3



Hva er Metis videregående?
• Metis videregående er en privat 

videregående skole med rett til 
statstilskudd

• Vi har de samme utdannings-
programmene som offentlige 
videregående skoler

• Vi følger de samme læreplanene
• Elevene går opp til de samme eksamenene

…..men ellers er vi helt forskjellig!



Kor e’ vi?



Velkommen til informasjonsmøte på 
Metis Akademiet videregående

Skolen vår



Skolestyret

Trond Botnen
Daglig leder

Johs Totland
Rektor

Siren Losnegaard
Assisterende rektor

Eva Hadler Borge
Rådgiver

Geir Oskar Silseth
Sosialrådgiver

ORGANISASJONSKART
Revidert 01.08.2017

Samfunnsfag-
seksjonen

Beate 
Husetuft
Seksjonsleder

Edelinn Gjerde
Eva Hadler Borge  
Jon Augunset
Suzanne Duus
Ørjan Berg-Johannesen
Erik Aarebrot
Ida Nygård
Christian Lomsdalen
Rune Høydahl
Kjetil Evjen (p) 

Norsk-
seksjonen

Silje 
Rykkje
Seksjonsleder

Vemund Hjelbrekke
Rune Høydahl
Ingeborg Bergstrøm
Susanne Lerøy
Synne Hartveit Bjorøy
Kjersti Alsos
Anbjørg Igland 
Arve Langvandsbråten

Mediefag-
seksjonen

Rolf 
Næss
Seksjonsleder

Bård Inge Heggholmen 
Sigbjørn Vågenes 
Solveig Smedstad 
Hanne Lorentzen
Martin Egset-Linneke

Service- og 
samferdsel 
seksjonen

Katrine 
Ness-Johnsen
Seksjonsleder

Cathrine Prestøy- Olsen
Pernille Moe
Christian Lomsdalen
Nina M. Kristiansen

Kroppsøvingsfag-
seksjonen

Sten Are
Edvardsen
Seksjonsleder

Anders Sørensen
John Andreas Husøy
Tina Østenstad Klem
Kim Sulen
Magnus Roald

Hilde Nilssen
Administrasjonsleder skole

Margunn Myking
Inntaksleder

15

Realfag-
seksjonen

Monica 
Amundsen 
Seksjonsleder

Arvid Ådnanes
Birgitte Hovland
Frøydis Rykkja
Kugarajh Kanaganayagam
Per Chr. Holm
Silje Kaland Olsen
William P. Hocking
Tina Trydal Rønsberg
Sten Are Edvardsen
Anders Sørensen

6	 6	– 3	også	i	andre	
seksjoner	

Totalt:
• 93 personer (31 trenere)
• Hvorav 1 i permisjon

Jan Stankiewicz
Toppidrettskoordinator

5	- 1	også	i	andre	
seksjoner	

Trenere:	
Fotball: John	Andreas	Husøy,	Tommy	Knarvik,	Sindre	
Tjelmeland,	Patrik	Hansson,	Mads	Vik	Tvedte,	Reidun	
Seth Håndball:	Ivica Rimanic,	Martin	Schmidt,	Steffen	
Andersson,	Sølvi	Hylleseth,	Andreas	Ungesson,	
Maren	Roll	Lied,	Birgitte	Hagen,	Marie	Davidsen	
Basket: Arne	Ingebrigtsen	Kampsport:Miguel	
Lehman	Svømming: Erik	Dorch Langrenn: Ørjan	Olsen	
Styrke/basis: Pål	Bjørhusdal,	Morten	Hide,	Erik	
Dorch,	Erlend	Sæterstøl,	Frode	Skjelvan,	Jonas	
Hestetun.	Kunstløp: Eric	De	Mena	Skøyter: Cecilie	
Schjøtt	Hanevig Dans: Jane	Vestøl	Friidrett: Endre	
Raa,	Jonathan	Byrkjenes Golf:	Hans	Åberg	Coach	for	
trenerne:	Roger	Gjelsvik	

Språkfag-
seksjonen

Anbjørg 
Igland
Seksjonsleder

Ann Kristin Skeide 
Bjørg Ane Sandve
Inger Linde
Thipana Thiyagarajah
Magnus Roald
Arve Langvandsbråten
Silje Rykkje
Ida Nygård
Anja Møgelvang

10	– 4	også	i	andre	
seksjoner	

9 – 3	også	i	andre	
seksjoner	

11	– 1	i	permisjon	- 3	
også	i	andre	seksjoner	11	– 2	også	i	andre	

seksjoner	



Kultur for læring



Lyse og trivelige lokaler



Vi er en populær skole - 1260 søkere til 590 plasser

Utdanningsprogram Gj.snitt Høyest Lavest
Vg1 Medier og kommunikasjon 4,28 4,93 3,71
Vg1 Service og samferdsel 3,9 5,6 3
Vg1 Studiespesialisering 4,76 5,6 4,07
Vg1 Studiespesialisering med toppidrett 4,48 5,6 3,43
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 4,32 5,33 3,44 25 nye elever

Søkere Plasser
Vg1	Medier	og	kommunikasjon	-	Studieforberedende 92 30
Vg1	Service	og	samferdsel 65 30
Vg1	Studiespesialisering 230 61
Vg1	Studiespesialisering	med	toppidrett 207 58
Høyt snitt for inntak



Hvor har elevene undervisningen sin?
• Undervisningen foregår i Lars 

Hilles gate 17 1. tom 5. etasje. 
Unntak: Kroppsøving og toppidrett som 
foregår på ulike steder i Bergen. 

• Det er lesesal på rom 110 som er åpen 
fra kl 08:00 til 21:00

• I Lars Hilles gate 15 er det kantine



Metis videregående sin visjon og verdier
Visjonen vår er ”Kunnskap med begeistring”. 
Vi skal en være en av Norges beste og mest 
engasjerte videregående skoler gjennom å dyrke 
fram verdiene som er nedfelt i KLAR. 

• Kunnskap
• Læring
• Ansvar
• Respekt

Med det mener vi at vi skal ha dyktige medarbeidere, gode forhold for læring, høye 
krav til lærer og elev gjennom ansvar og engasjement. Dette skal være bygget på 
gjensidig respekt.

KLAR!



Er du KLAR?



Overgangen fra ungdomsskole til videregående
• Elevene er uforberedt på ansvaret i videregående skole 

viser en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning (NIFU)

• På ungdomsskolen får elevene lekseplaner og læreren 
styrer arbeidet. På videregående må de i større grad jobbe selvstendig.

• Mange elever har ikke forutsetninger for å oppnå alle kravene i verken muntlig 
eller skriftlig norsk. Elevene klarer ikke i stor nok grad å reflektere, argumentere, 
begrunne og være saklige.

• Konsekvens          Elevene opplever at de får dårligere karakterer på prøvene i 
engelsk, norsk og matematikk på Vg1, selv om de presterer det samme som de 
fikk en til to karakterer bedre på på ungdomsskolen. Det er da viktig å ikke la 
frustrasjonen gå ut over faglærer, men lytte og ta til seg tilbakemeldingene og 
jobbe målbevisst med fagene



Forventninger og krav
Elever på Metis skal kunne forvente at lærerne 
• er dyktige fagpersoner
• er tydelige klasseromsledere
• behandler deg med respekt
• er engasjerte og motiverende
• er tilgjengelige for deg
• gir tydelige framover- og tilbakemeldinger
• har digital kompetanse

Samtidig vil vi kreve av elevene at de
• er aktiv og engasjert i timene
• er motivert og har lyst til å lære
• jobber godt og målbevisst med fagene
• er høflig og behandler medelever og lærere med respekt
• etterlever skolens ordensregler
• melder fra om alt fravær, på forhånd hvis mulig og skaffer nødvendig dokumentasjon



Læring
• Vi benytter 4MAT-metoden som 

er en en måte å lære på som 
bidrar til tilpasset opplæring ved 
at den anerkjenner elevenes 
ulikheter. 

• Nyere pedagogisk forskning hevder
at det viktigste spørsmålet i all læring 
er HVORFOR – hvorfor skal jeg lære dette..

• Nyere forskning viser også at kvaliteten 
på lærerne er mest avgjørende læring 
(John Hattie basert på 800 studier av 80 millioner elever)

• På Metis videregående er vi opptatt av 
at du skal ha gode lærere som bryr seg



På Metis tar vi undervisningen ut av klasserommet
• Samarbeid med Universitet i Bergen UiB og Haukeland sykehus 

• Elever deltar på forelesninger
• Elever følger lab-øvelser

• Medlemskap i Media City –
samarbeid med TV2

• Samarbeid med VilVite
• Teaterbesøk –

samarbeid med DNS
• Eksterne foredragsholdere – vi har hatt besøk av Hallgeir Kvadsheim 

(Luksusfellen) Andraes Wahl (fra BigBang og Folkeopplysningen), 
Jarle Sidney Diesen (den” gale” kjemikeren), Oddbjørn By (MEMO)

• Samarbeid med næringslivet (NOKAS, IKEA, NSR, Scandic m.fl)
• Samarbeid med Ungt entreprenørskap – ungdomsbedrifter mv.



Skoledagen
• Skoleskyss: Ungdomskort (alt. søke Skyss)
• Skoledagen går fra 08:30-15:45 

(for de fleste til 15:30) (toppidrett fra 08:00 tirsdag, 
onsdag og fredag)

• Det er ikke ”ordinære” friminutt. Pauser 
avholdes etter behov. 
Lunsjpausen er fra 11:45 til 12:30 (noen fag til 12:15)

• Som oftest har elevene ett fag per dag (blokkdager)
• Fast mentortid hver uke 



Timeplan

Fast mentortid 
hver uke

Timeplanen for 
1STA 

Hovedregel: 
Ett fag per dag. 
Unntak:  
Matematikk og 
små fag

Vi tror: Ett fag per 
dag gir bedre 
konsentrasjon 
og økt fokus

Timeplanen er forskjellig fra uke til uke. Varierer i hovedsak i sykluser 
på to og tre uker. Neste mandag engelsk, mandagen deretter norsk. 



Skoleåret
• Undervisningen er lagt ut over 35 uker. Dette betyr at timetallet i fagene per uke er 

noe høyere enn på andre skoler. Dette gjør vi for at elevene skal være ferdig med 
undervisningen i fagene til ca. 20. mai dvs før eksamen. 

Eksempel Eksamensperiode

Fag Klasse
Års-
timer

Timer	
til	16.5

+/-
timer 

Matematikk	1P/T 1STA/1STB 140 169 29
Engelsk	 1SESAM 84 89,25 5,25
Spansk	I 1IDRA/1IDRB 113 104 -9 
Naturfag 1MKA 140 155 15

• Skriftlig: 22. mai – 1. juni
• Muntlig: 4. juni – 22. juni
• Tverrfaglig: 4. juni – 15. juni
• Antall eksamener: 89
• Antall (Vg3 er oppe i flere fag): 940



Skoleruten 
	Fridag	for	elever
	Studiedag	elever
	Planleggingsdag	lærere Ver.	20.2.2017	-	med	forbehold	om	endringer

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31 1 2 3 4 5 6 35 1 2 3 39 1
32 7 8 9 10 11 12 13 36 4 5 6 7 8 9 10 40 2 3 4 5 6 7 8
33 14 15 16 17 18 19 20 37 11 12 13 14 15 16 17 41 9 10 11 12 13 14 15
34 21 22 23 24 25 26 27 38 18 19 20 21 22 23 24 42 16 17 18 19 20 21 22
35 28 29 30 31 39 25 26 27 28 29 30 43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31
Skolestart:	16.	august Høstferie:	9.	-	13.	oktober
Elevdager: 12 Elevdager: 21 Elevdager: 17

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44 1 2 3 4 5 48 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7
45 6 7 8 9 10 11 12 49 4 5 6 7 8 9 10 2 8 9 10 11 12 13 14
46 13 14 15 16 17 18 19 50 11 12 13 14 15 16 17 3 15 16 17 18 19 20 21
47 20 21 22 23 24 25 26 51 18 19 20 21 22 23 24 4 22 23 24 25 26 27 28
48 27 28 29 30 52 25 26 27 28 29 30 31 5 29 30 31

19.	desember	-	Siste	skoledag	før	juleferien 2.	januar	-	Første	skoledag	etter	juleferien
Elevdager: 22 Elevdager: 13 Elevdager: 22

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
5 1 2 3 4 9 1 2 3 4 13 1
6 5 6 7 8 9 10 11 10 5 6 7 8 9 10 11 14 2 3 4 5 6 7 8
7 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18 15 9 10 11 12 13 14 15
8 19 20 21 22 23 24 25 12 19 20 21 22 23 24 25 16 16 17 18 19 20 21 22
9 26 27 28 13 26 27 28 29 30 31 17 23 24 25 26 27 28 29

18 30
2.	februar	-	Planleggingsdag,	fridag	for	elevene 26.	februar	-	2.	mars	-	Vinterferie	 26.	-2.	april	-	Påskeferie
26.	februar	-	2.	mars	-	Vinterferie	 26.	-2.	april	-	Påskeferie 30.	april	-	Planleggingdag,	fridag	for	elevene
Elevdager: 16 Elevdager: 15 Elevdager: 19

Sum	elevdager: 190

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Sum	planleggingsdager: 5
18 1 2 3 4 5 6 22 1 2 3
19 7 8 9 10 11 12 13 23 4 5 6 7 8 9 10
20 14 15 16 17 18 19 20 24 11 12 13 14 15 16 17
21 21 22 23 24 25 26 27 25 18 19 20 21 22 23 24
22 28 29 30 31 26 25 26 27 28 29 30
1.	mai	-	Off.	høytidsdag 22.	juni	-	Siste	skoledag	før	sommerferien	
10.	mai	-	Kr.	Himmelfartsdag Elevdager: 16
11	mai	-	Planleggingsdag	-	fridag	for	elever
17.	mai	-	Nasjonaldag
18.	mai	-	Fridag	for	elever	som	ikke	har	eksamen
21.	mai	-	2.	pinsedag

Skolerute	Metis	videregående	2017-2018

August	2017 September	2017 Oktober	2017

November	2017 Desember	2017 Januar	2018

Februar	2018 Mars	2018 April	2018

Mai	2018 Juni	2018



Prøver
• Prøver SKAL registreres i prøvefagene på it’s learning. 

En elev skal ha maksimum 3 prøver/store 
innleveringer per uke. Unntak: Dersom elever/
klasser har fått utsatt en prøve

• Lærerne oppfordres til å prøve å redusere prøve-
presset ved å bruke ”ikke tellende” tester for å sjekke at 
elevene er der de skal være i læringsarbeidet. Det kan være 
karakterer på ikke tellende tester

• Heldagsprøver avholdes på egne blokkdager (fagdager). 



Leksehjelp
• Det er gratis leksehjelp en til to ganger i uken. Annonseres via 

it’s learning. Dere som foresatte vil også kunne se når via 
foresattepålogging.



Pilot skoleåret 2017/2018 - gratis tilbud om Personlig 
lærer i matematikk!

• Metis videregående tilbyr Personlig lærer i 
matematikk (P-matte og T-matte) til alle elever i Vg1

• 4+4 timer (á 45 min), høst/vår
• 1:1 veiledning tilpasset elevens faglige utfordringer
• Personlig lærer er enten en dyktig 

bachelor eller mastergradstudent
• Vil foregå etter skoletid
• Starter etter høstferien



Mentorordningen
Mentorordningen skal
• bidra til å skape og opprettholde et godt 

lærings- og skolemiljø
• sikre at eleven blir godt ivaretatt på skolen

Mentorordningen ved skolen er sentral når det 
gjelder eleven sin rett til å få nødvendig rådgiving 
og oppfølging og 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”, jf. § 3-4 i Friskolelova



Mentorordningen og ressursteam
• Mentor har hovedansvaret for å følge opp en gruppe 

på ca 15 elever gjennom hele skoleåret. Mentor skal i 
tillegg til startsamtalen gjennomføre 2 mentor-
samtaler i løpet av skoleåret. Foresatte til elever på 
Vg1 og Vg2 skal inviteres til første mentorsamtale jf. 
Forskrift til friskolelova § 4-3

• Sosialrådgiver Geir Oskar Silseth, ”Gosken” og 
helsesøster utgjør sammen med rektor,  ass. rektor og 
OT/PPT skolens ressursteam. Ressursteamet følger 
opp elever med ulike utfordringer. Ressursteamet har 
møte ca to ganger per måned.



Mentorene i Vg1

1STA

Birgitte

1ST-TA
(Toppidrett A)

1STB 1ST-TB
(Toppidrett B)

1MKA

Pernille

WilliamPer Chr

1SESAM

Inger

Silje R. Rune Tina R

Tina K

RolfIda Silje K.O



Mentorene i Vg2
2STA 2ST-TA

(Toppidrett A)

2STB 2ST-TB
(Toppidrett B)

2MKA

2SESAM

2IKT

Ann-Kristin

Katrine

NinaVemund

Kjersti Ørjan

Edelinn John A

Anders Monica

Bård Inge Solveig

2MKB

Sigbjørn CathrineSynne



Fagtilbudet ved Metis  videregående













Programområde for realfag
• Matematikk R1, R2, S1, S2
• Fysikk 1 og 2
• Kjemi 1 og 2
• Biologi 1 og 2
• Geofag 1 og 2

Les mer om fagene på:

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
• Internasjonal engelsk (Vg2)
• Engelskspråklig litteratur og kultur (Vg3)
• Sosiologi og sosialantropologi (Vg2)
• Politikk og menneskerettigheter (Vg3)
• Sosialkunnskap (Vg3)
• Markedsføring og ledelse 1 og 2
• Entreprenørskap 1 og 2
• Samfunnsøkonomi 1 
• Økonomistyring
• Økonomi og ledelse
• Rettslære 1 og 2
• Historie og filosofi 1 og 2
• Psykologi 1 og 2

Programfagtilbudet Vg2 og Vg3 2017-2018



Matte studiespesialiserende, toppidrett og MK

1T
teoretisk	

matte(140t)

1P	
praktisk	

matte	(140t)
Vg1

Vg2

Vg3

2P	
praktisk	

matte	(84t)

S1	
samfunns-
faglig	matte	

(140t)

R1	
realfaglig	

matte	(140t)

X
teoretisk	
matte	(84t)

S2
samfunns-
faglig	matte	

(140t)

R2	
realfaglig	

matte	(140t)

Programfag

Fellesfag

Høyere utdanning
• Generell studiekompetanse
• Spesiell studiekompetanse (R1 eller S1+S2) 

Høyere utdanning
• Generell studie-

kompetanse



Vitnemål, kompetansebevis, studiekompetanse
• Vitnemål får du etter tre år på vgs hvis alle 

fag er fullført og bestått.
• Kompetansebevis får du hvis du har IV eller 

karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.
• Kompetansebevis gir deg ikke adgang til universiteter og høyskoler.

• Generell studiekompetanse: Alle som har fullført og bestått tre år får 
generell studiekompetanse. Alle studier krever minimum dette.

• Spesiell studiekompetanse: Noen studier krever realfag som 
matematikk, fysikk eller kjemi. Andre kan ha krav om minste karakter i 
fag, for eksempel minst karakteren 3 i Norsk hovedmål.



Lover og regler

Merk at hele læreplanverket også er en forskrift!
Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet

Læreplan for grunnopplæringen
Generell del

Prinsipper for opplæringen (med 
bla. Læringsplakaten) 

Fag- og timefordeling i 
grunnopplæringen

Læreplaner for fag

Forskrift

Læreplanverket for Kunnskapsløftet
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Lov om frittståande skolar (friskolelova)
Forskrift til opplæringslova
Forskrift til friskolelova



Elevane, lærlingane og lære-
kandidatane skal vere aktivt med i 
opplæringa. (opplæringslova § 3-4)

Det skal leggjast vekt på å gi god 
tilbakemelding og rettleiing 
(forskrift til opplæringslova § 4-1)

Rettigheter og plikter



Rettigheter og plikter forts.
Eleven skal møte fram og delta aktivt i 
opplæringa slik at læraren får grunnlag til å 
vurdere eleven sin kompetanse i faget. 
(forskrift til friskolelova § 3-3)

Læraren skal leggje til rette for at han 
eller ho får eit tilstrekkjeleg grunnlag for 
å vurdere kompetansen til eleven, slik 
at den retten eleven har etter § 3-1, blir 
oppfylt.(forskrift til friskolelova § 3-3)



Reglement og rutiner
• Ordens- og atferdsreglementet gjelder i timene, 

friminuttene og ved opplæringsformer og 
aktiviteter i skolens regi utenfor skolen område 
(for eksempel ekskursjoner og elevreiser)

• Ordens- og atferdsreglementet for Metis videregående 
er tilnærmet identisk med skolereglementet 
for de offentlige skolene i Hordaland

• Ordens- og atferdsreglementet angir elevenes rettigheter 
og plikter og angir refsingstiltak ved brudd på reglementet



• Det er elevens ansvar å følge opp 
skolearbeidet. Det kan innebærer lekser

• I utgangspunktet skal en elev ikke ha mer 
enn 3 tellende prøver/større 
vurderingsarbeid per uke. 
Unntak: 

• Prøver/vurderingssituasjoner der elevene 
sammen med faglærere har blitt enige om 
utsettelse.

• Ikke tellende prøver/tester kommer ikke inn 
under regelen

Lekser
Du kan følge med via foresatte-

pålogging til it’s learning



Orden og atferd
• Skolereglementet styrer
• Rektor kan gi presiseringer 
• Mentor/faglærer kan sammen med 

elevene bli enige om presiseringer
§ 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd

Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.
Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og 

arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og 
har med nødvendig læremiddel og utstyr.

Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og 
utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre.

Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. I vurderinga i orden og 
i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på 
enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett 
karakter i anten orden eller i åtferd. 

Fusk, plagiat eller forsøk på fusk eller 
plagiat fører automatisk til varsel om 
nedsatt atferd



Nulltoleranse mot mobbing - nytt regelverk om skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø 
som fremmer helse, trivsel og læring. 

Det er elevenes egen opplevelse 
av hvordan de har det
på skolen, som er avgjørende.



Melde saken til fylkesmannen
Hvis du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe 
krenkelser, kan du melde saken til fylkesmannen.

• Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen.
• Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken 

med rektor.
• Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen 

eleven går på nå.
• Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett 

ta kontakt med fylkesmannen.

Fylkesmannen	skal	finne	ut	
om	skolen	har	gjort	jobben	
sin,	og	bestemme	hva	skolen	
skal	gjøre	for	at	eleven	får	det	
trygt	og	godt	på	skolen.



Skolen skal 
• følge med på at elevene har det det trygt 

og godt på skolen
• gripe inn og stoppe det med en gang, 

hvis det er mulig
• si ifra til rektor
• undersøke det som har skjedd
• lage en plan med tiltak

Hvis	en	elev	opplever	å	bli	
mobbet	eller	krenket	av	en	lærer	
eller	andre	som	jobber	på	skolen,	
har	skolen	et	ekstra	ansvar	for	å	
følge	opp	saken.



Nullmobbing.no
På nullmobbing.no finner du informasjon om

• hvilke rettigheter elever og foreldre har
• hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing
• hvem man kan ta kontakt med
• hvordan melde fra om mobbing 



Fravær
Fraværsgrense på 10 %

• Fra 1. august 2016 er det fastsatt en fraværsgrense i videregående 
skoler. Grensen er 10 % med skjønn fra rektor opptil 15 %. Hensikten er å 
motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. Les rundskrivet 
HER.

Merk at når det gjelder 10 % grensen gjelder følgende 
• Faglærer er suveren, rektor kan ikke overstyre
• Faglærer kan gi organisert studiearbeid. 

Dette må være avtalt på forhånd, rektor kan ikke overstyre
• Rektor kan øve skjønn fra 10-15 %. 15 % er en absolutt grense



Konsekvenser for elevene
Hvis fraværet overstiger 10 % (*) 15 %) i et fag for et helt år har ikke faglærer lov å 
sette karakter. Eleven får IV (ikke vurdering) i faget (må følge opplæringen).
Konsekvenser for elever på Vg1 og Vg2
• Eleven må ta faget som privatist. Kostnad: 1029/2058 per fag.
Konsekvens for avgangselever
• Eleven får ikke vitnemål og må ta faget/fagene som privatist
• Eleven må utsette evt. studier med ett år
• Eleven får ikke førstegangsvitnemål, men vanlig vitnemål når hun/han har bestått. 

hun/han må da konkurrere i kvoten med alle som er over 21 år og som evt. har 
forbedret karakterene sine, skaffet seg tilleggspoeng mv (ordinær kvote). Her kan 
snittet for å komme inn være mye høyere)



Fraværsgrense – dokumentasjon - UDIR 3-2016 Fraværsgrense
Skal fraværet unntas, må det dokumenteres

• Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er overskredet, 
men elevene kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd. Fravær 
av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med 
dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller 
psykolog (herunder BUP). Fravær somskyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med 
kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever. 

• Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke 
sakkyndig for hvert enkelttilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon 
med annen type dokumentasjon. Slik annentype dokumentasjon kan for eksempel være 
erklæring som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser 
at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom. Det er rektor 
som avgjør om den fremlagte dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for 
annen type dokumentasjon. 



Fraværsgrense – dokumentasjon - UDIR 3-2016 Fraværsgrense

Skal fraværet unntas, må det dokumenteres

• Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk 
organisasjonen, og hjelpearbeid av en hjelpeorganisasjon eller lignende. 
For velferdsgrunner, som for eksempel begravelser, kan normalt 
erklæringer fra foreldre eller myndige elever benyttes. 

• Fylkeskommunene kan velge å utarbeide nærmere retningslinjer for hva 
slags dokumentasjon som kreves for ulikt fravær.  



Fraværsgrense – dokumentasjon - UDIR 3-2016 Fraværsgrense
Skjønn opp til 15 prosent 

• I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 
prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering 
med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at 
eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 
15 prosent.

• Dette er en snever unntaksbestemmelse som gjør det mulig å ivareta elever som befinner 
seg i en vanskelig livssituasjon. Unntaket kan hjelpe elever med særlige utfordringer å 
fullføre og få vurdering selv om de har mer enn 10 prosent fravær.

• Rektor må foreta en konkret vurdering av elevens situasjon og hvorfor han eller hun ikke 
har møtt opp i timene. Det er altså årsaken til fraværet som er avgjørende for om rektor 
kan bruke dette unntaket. Hvilken karakter eleven ligger an til å få, eller hvilke konse-
kvenser det vil få for eleven å miste karakteren i faget, er ikke relevant for vurderingen.



Fraværsgrense – hvor mange ganger er det iht timeplanen 17-18?

56 timers fag 
Gym: 2 ganger = 11,6 %
Geografi: 1 gang = 11,2 %
Naturfag Vg1YF: 4 ganger = 10,7 % 
Norsk Vg1/Vg2 YF: 2 ganger = 11,6 %
Engelsk Vg2YF: 2 ganger = 11,6 %
Historie Vg2 ST: 2 ganger = 11,6 %

84 timers fag
Samfunnsfag: 2 ganger = 14,9 %
Engelsk Vg1YF: 2 ganger = 12,5 %
Matte 1PY: 4 ganger = 11,2 % 
Naturfag PBY: 3 ganger = 11,6 % 
Matte 2P: 4 ganger = 11,2 % 
Religion: 3 ganger = 11,6 % 

112/113 timers fag
Fremmedspråk: 4 ganger = 11,6 % 
Norsk Vg1 ST: 2 ganger = 11,2 %
Norsk Vg1 MK: 4 ganger = 11,6 %
Vg2 ST: 4 ganger = 11,6 %
Historie Vg3 ST: 4 ganger = 11,6 %

140 timers fag
Engelsk 1ST/1MK: 3 ganger = 13,4 %
Programfag: 3 ganger = 13,4 %
Matte 1P/T: 5 langøkter (3,25t) = 11,6 %
R1/S1, R2/S2 : 5 langøkter (3,25t) = 11,6 % 



Føring av fravær - fra rundskriv UDIR 3-2016 Fraværsgrense



Føring av fravær - fra rundskriv UDIR 3-2016 Fraværsgrense



Fravær – dokumentasjon - UDIR 3-2016 Fraværsgrense

Skolene skal følge opp fravær 

• Skolene har en plikt til å følge opp og ta vare på elevene. Forebygging av frafall og 
fravær henger sammen. Forskning viser at skoler som tidlig fanger og følger opp elever 
som er mye borte, kan bidra til at færre elever faller fra senere.

• Det kan være mange grunner til at elever er mye borte fra skolen. Det er viktig å handle 
tidlig, og en godstund før eleven overskrider fraværsgrensen. Skoleeier og skolen bør gå 
sammen for å finne gode tiltak for å følge opp fravær, og ta tidlig tak i problemet. 
Tiltakene bør være tilpasset til den enkelte elev.

• Skolen bør også trekke inn andre ressurser ved behov. Eksempler på ressurser er PPT, 
oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten, Nav og barneverntjenesten. For noen elever 
kan oppfølgingen dreie seg om en enkelt samtale. For andre elever vil det kunne være 
behov for mer omfattendeoppfølging, f.eks. i tverrfaglige team.



Regler for registrering og føring av fravær på vitnemålet 
(NB! Egne regler for fravær ifb med 10/15 % grensen)

• Eleven kan kreve fratrekk for inntil 10 dager på vitnemålet

§ 3-46. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring
For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande
fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan 
dokumenterast at fråværet skyldast:
a) helse- og velferdsgrunnar (merk at oppkjøring, glattkjøring mv ikke er en velferdsgrunn etter 3-46)
b) arbeid som tillitsvald
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.



Regler for registrering og føring av fravær på vitnemålet 
(NB! Egne regler for fravær ifb med 10/15 % grensen)

• Helsefravær kan bare trekkes fra etter tre dager – unntak kronisk sykdom 
(og i forbindelse med 10/15 % grensen)

§ 3-46.	Føring	av	fråvær	i	vidaregåande opplæring

For	at	fråvær som	skyldast helsegrunnar etter	bokstav	a	ikkje skal	førast på	vitnemålet	eller	på	
kompetansebeviset,	må	eleven	leggje fram	ei	legeerklæring	som	dokumenterer	dette.	Fråvær som	skyldast
helsegrunnar må	vare	meir enn	tre	dagar,	og	det	er	berre fråvær frå og	med	fjerde	dagen	som	kan	strykast.	
Ved	dokumentert	risiko	for	fråvær etter	bokstav	a	på	grunn	av	funksjonshemming	eller	kronisk	sjukdom,	kan	
fråvær strykast frå og	med	første	fråværsdag.	

Organisert	studiearbeid	og	skoleadministrative	gjeremål etter	avtale	med	faglæraren eller	rektor,	skal	ikkje
reknast som	fråvær.

Innanfor ramma	av	10	skoledagar kan	elevar som	er	medlemmer	av	andre	trussamfunn	enn	Den	norske	
kyrkja,	krevje at	inntil	to	dagar fråvær som	er	knytt	opp	mot	ei	religiøs	høgtid,	ikkje blir	ført	på	vitnemålet	
eller	på	kompetansebeviset.



Vurdering
• Underveisvurdering og 

sluttvurdering skal ses i sammenheng
• Både framovermelding og tilbakemelding
• Kontinuerlig vurdere om det er behov 

for å justere opplæringen
• Matematisk karaktergjennomsnitt er 

forskriftsstridig
• Faglærer skal bruke profesjonelt skjønn



Vurdering
• Underveisvurdering handler om utvikling
• Standpunktkarakter skal vise hvor langt en har nådd
• Karakterene SKAL settes på grunnlag av ALLE 

kompetansemålene
• Manglende deltakelse eller manglende innleveringer kan ikke 

trekkes inn i vurdering i fag, men kan få betydning for om det er 
grunnlag for vurdering

• Dette betyr ikke at det ikke kan ha en indirekte betydning. Med denne 
formuleringen menes at en ikke kan settes karakteren 1 på en innlevering 
som ikke er levert.

• Blank besvarelse vurderes til 1



Vurdering
• Læreren bestemmer når en vurderingssituasjon skal 

gjennomføres
• Lærer bestemmer vurderingsform for elever som ikke har 

vært til stede/mangler innlevering o.l
• Elevene har plikt til å bidra til at læreren får grunnlag for 

vurdering
• Kan ikke kreve rett hvis en ikke har oppfylt plikten
• Eleven plikter å være aktiv i opplæringen
• Læreren er pliktig å tilpasse opplæringen



Vurdering
• Eleven har krav på å få vite hva som er lagt vekt på i 

fastsettelsen av hans/hennes standpunktkarakter
• Begrunnelsen for karakteren kan gis enten før 

standpunktkarakteren settes, noe som vil gi eleven en 
mulighet til å uttale seg om grunnlaget, eller den kan gis 
samtidig med at standpunktkarakteren fastsettes.

• På Metis videregående får alle tilbud om en 
karaktersamtale i hver termin



Samarbeid hjem - skole

Kapittel 4 i Forskrift til friskolelova

• Krav til kontakt hele året
• Obligatorisk foreldremøte i starten 

av opplæringsåret

§ 4-3.Kontakten med heimen i vidaregåande opplæring
Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar
som ikkje er myndige etter verjemålslova § 1 gjennom heile opplæringsåret.
Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra 
informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er 
relevant for foreldra.



Samarbeid hjem - skole
Kapittel 4 i Forskrift til friskolelova

• Krav om en planlagt og strukturert 
samtale med foreldre i løpet av første 
halvår

§ 4-3.Kontakten med heimen… forts.
Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har 
første halvår av opplæringsåret rett til ein planlagd og 
strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i 
faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av friskolelova § 1-1 
og den læreplanen skolen har fått godkjend etter friskolelova § 2-3. Samtalen skal klargjere korleis
eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven 
har rett til å vere med i samtalen med foreldra. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med 
eleven etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13.



Samarbeid hjem - skole

Kapittel 4 i Forskrift til friskolelova

• Skjerpede krav til varsling og informasjon

§ 4- 3.	Kontakten	med	heimen	i	vidaregåande opplæring	forts.
Foreldra til ikkje myndig elevar skal få munnleg eller skriftleg
a) varsling om eleven sitt fråvær
b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for 

vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven 
kan få karakteren nokså godt eller lite god i orden eller 
oppførsel, jf. § 3-7

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar etter 
friskolelova og forskrifta

d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er 
underlagd teieplikt etter anna lovgiving.

Informasjon via foresatte-
pålogging til it’s learning

Om	ditt	barn



Foresatte-
dashbord

Her finner du 
info om ditt barn

Om	ditt	barn



Skolens infoside

Her finner du ulike 
oppslag fra skolen



Elevinfo

Her finner du 
info om 
regler mv



Extens
Skole-

administrativt	
system

Skole
Arena

GP-untis
Web	Untis

It’s	Learning	- vårt “bransjeverktøy”	
• læring
• samarbeid
• kommunikasjon
• administrasjon
• produksjon
• løpende vurdering
• orden og atferd

Timeplan

it’s
learning

KFF	
intern-
kontroll-
system

System	for	
fraværsføring

LMS - Læring, mennesker, samspill



Vi jobber for en stadig bedre skole - lykkes vi?

Vi mener JA, men er selvsagt klar over at arbeidet 
med kvalitet er en kontinuerlig prosess

1260 søkere 
til 590 plasser



Hva sier elevene våre om oss…...
• Metis videregående er en av de få skolene som har 

blokkdager. Dette er en fordel siden da får man fullført det 
man begynner på i stede for å bytte fag mange ganger i løpet 
av en skoledag. Dessuten blir ikke ranselen så tung å bære. 

• Metis videregående har unge og flinke lærere som vil at du 
skal lykkes, og gjør det de kan for å hjelpe deg. 

• Metis videregående har et godt skolemiljø og lærere som 
bryr seg! Overgangen fra ungdomsskole til videregående 
trenger vil føles trygg og god

• Å bytte skole og ikke kjenne noen er ikke lett, men på Metis 
videregående var det mye lettere enn jeg hadde forventet. et 
er et fantastisk miljø med en utrolig flott blanding av folk, og 
jeg fikk kjempemange gode venner veldig fort!



Takk for at du gir oss 
den tillit det er å ha ditt 

barn hos oss!
Lykke til med et nytt og 

spennende skoleår!
Takk for meg J


