
Velkommen til foreldremøte!



Agenda
• Velkommen
• Informasjon om Metis 

videregående
• Lover, forskrifter, rutiner, 

reglement, fravær
• Vurdering
• IT-systemer og 

foresattepålogging



Visjon
Metis videregående skal være en fremtidsrettet og engasjerende 
skole som gjennom et sterkt faglig fokus inspirerer til personlig 

utvikling og forbereder elevene på veien videre



VÅRE VERDIER

NYSKAPENDEKUNNSKAPSRIK

ENGASJERT



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 

eksamenen
…..men ellers er vi helt forskjellig!



Tall og fakta - utdanningsprogram
• Studiespesialisering (180 elevplasser)
• Studiespesialisering med toppidrett (180 

elevplasser) 
•Medier og kommunikasjon (105 elevplasser)
• Salg, service og reiseliv (60 elevplasser)
• Påbygging til generell 

studiekompetanse (60 elevplasser)
• SUM: 590 elevplasser



• Samarbeid med Universitet i Bergen UiB og Haukeland sykehus 
• Elever deltar på forelesninger
• Elever følger lab-øvelser

• Medlemskap i Media City –
samarbeid med TV2 og NRK
• Samarbeid med VilVite
• Teaterbesøk –

samarbeid med DNS
• Eksterne foredragsholdere – vi har hatt tidligere hatt besøk av Hallgeir Kvadsheim (Luksusfellen) 

Andraes Wahl (fra BigBang og Folkeopplysningen), Jarle Sidney Diesen
(den” gale” kjemikeren), Oddbjørn By (MEMO)
• Samarbeid med næringslivet (Forsvaret, Avarn, IKEA m.fl)
• Samarbeid med Ungt entreprenørskap – ungdomsbedrifter mv.

På Metis tar vi undervisningen ut av klasserommet

http://www.vilvite.no/index.php?action=static&id=1203
https://www.facebook.com/luksusfellen
http://www.vitenwahl.no/
http://www.hib.no/aktuelt/nyheter/2012/09/jarlediesen.asp
http://www.oby.no/?page_id=3
http://hordaland.ue.no/pls/apex32/f?p=16000:1001:2610673587411183


Satsingsområder

Internasjonalisering

Fagfornyelsen
Elevaktive arbeidsformer

Bærekraft







Blokkdager (her 1STA)



Overgangen fra ungdomsskole 
til videregående
Trygg og god skolestart
• Oppstartuke – overnattingstur
• Fokus på læringsmiljø – strukturert oppfølging
• Elevundersøkelsen viser at elevene på Metis videregående 

trives svært godt. På områder som trivsel, faglige utfordringer 
og læringskultur har Metis videregående bedre resultat enn 
Vestland fylkeskommune og nasjonalt nivå. 

Utfordring
• Elevene er uforberedt på ansvaret i videregående skole viser 

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

• 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.

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2393959/NIFUrapport2016-1_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y


o Gosken og helsesykepleier Anne 
Marie er på skolen hver dag!

En trygg skolestart



Egen mentor



Mentorene i Vg1

1STA 1IDRA

1STB 1IDRB

SusanneIngerVemund

Magnus Øyvind

Frida

Sten Are Sara

1MKA

Roger

1BUS

RolfBård
Inge

Nina



Forventninger og krav
Elever på Metis skal kunne forvente at lærerne 
• er dyktige fagpersoner
• er tydelige klasseledere
• 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



Nulltoleranse mot mobbing - 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.

Aktivitetsplikten:
• følge med på at elevene har 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 du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til 
Statsforvalteren.



Kultur for læring



Karaktersnitt nye elever ved skolestart

Merk at karakterene vi har tatt elevene inn på er julekarakterer. De offentlige skolene har 
tatt inn elevene ut fra karakterene på vitnemål. 

Utdanningsprogram Ant. søkere Plasser Kar.snitt
Høyeste 
kar Laveste kar

Vg1 Medier og kommunikasjon 81 52 4,24 5,42 3,14

Vg1 Salg, service og reiseliv 73 37 3,93 5,21 3

Vg1 Studiespesialisering 242 60 4,75 5,92 4

Vg1 Toppidrett 228 60 4,83 5,92 3,43

Vg3 Påbygg 127 60 4,39 5,57 3,42



99 % Fullfører



Karriereveiledning

• Hjelp til å ta informerte utdanning–
og karrierevalg
• Valg av programfag
• Hjelp med CV- og søknadsskriving
• Kurs



PL TILBUDET
• 5 gratis timer hvert semester på VG1 

i matematikk/realfag
• Booke

gratistimer: https://metis.w3spor.com/
• Hjelp med: lekser, studieteknikk, knekke

koder, karaktermål

Spørsmål om PL rettes til emilie@metis.no / Emilie Larsen på ItsLearning

https://metis.w3spor.com/
mailto:emilie@metis.no


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.



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
*) En prøve er noe en skal forberede seg til utover det vanlige arbeidet («leksen») fra 

gang til gang.

• 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). 



Din egen Mac og Adobe-pakken



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 (før eksamen). 

Eksempel Eksamensperiode V2023

Fag Klasse
Års-

timer
Timer 
til 18.5

+/-
timer

Matematikk 1T 1IDR 140 146,25 +6,25

Engelsk 1STA/1STB 140 143,75 +3,75

Spansk I 1MKA 113 107,25 -5,75

Kroppsøving 1SSR 56 52 -4

• Trekk 12. mai kl. 09:00
• Skriftlig: 19. mai – 2. juni
• Muntlig: 7. juni – 15. juni
• Tverrfaglig: ikke fastsatt
• Antall (Vg3 er oppe i flere fag): ca. 1000



Skoleruten 



Programområde for realfag
• Matematikk R1, R2, S1, S2, X
• Fysikk 1 og 2
• Kjemi 1 og 2
• Biologi 1 og 2
• Geofag 1 og 2
• Teknologi og forskningslære 1 og 2
• Informasjonsteknologi 1 og 2 (ny)

Les mer om fagene på:

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
• Engelsk 1  og 2 
• Kommunikasjon og kultur 1 og 3 
• Sosiologi og sosialantropologi (Vg2)
• Politikk og menneskerettigheter (Vg3)
• Sosialkunnskap (Vg3)
• Markedsføring og ledelse 1 og 2
• Entreprenørskap 1 og 2
• Samfunnsøkonomi 1 og 2
• Økonomistyring
• Økonomi og ledelse
• Rettslære 1 og 2
• Psykologi 1 og 2
• Bilde
• Lyddesign

Programfagtilbudet Vg2 og Vg3



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

http://www.samordnaopptak.no/info/generell-studiekompetanse/index.html
http://www.samordnaopptak.no/info/generell-studiekompetanse/opptakskrav/spesielle_opptakskrav/
http://www.samordnaopptak.no/info/generell-studiekompetanse/index.html


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.



Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova)
Forskrift til opplæringslova
Forskrift til privatskolelova

Lover og regler

Læreplanverket for fagfornyelsen

Overordnet del – verdier og prinsipper for 
grunnopplæringen

Fag- og timefordeling i grunnopplæringen

Læreplaner for fag

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/


Fravær i videregående
• Alt fravær føres
• Dokumentert og udokumentert fravær
• Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær 

per skoleår ikke skal føres på vitnemålet.
• Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller 

inn på fraværsgrensen
• Dersom mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag - ikke 

rett til å få halvårsvurdering med karakter eller 
standpunktkarakter i faget. Les mer HER.
• Særskilte tilfeller - rektor kan bestemme at eleven likevel får 

karakter ved mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/


Hva kan være dokumentert fravær?
• Sykdom
• Velferdsgrunner (bryllup og begravelser)
• Verv, hjelpearbeid eller arrangement på nasjonalt eller 

internasjonalt nivå
• Religiøse høytider
• Den obligatoriske delen av kjøreopplæringen
• 4 timer sikkerhetskurs på bane
• 9 timer av sikkerthetskurs på veg

Les mer om fravær på Utdanningsdirektoratet sine sider. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/


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.
Konsekvenser for elever på Vg1 og Vg2
• Eleven må ta faget som privatist. 
• 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 – hvor mange ganger er det iht timeplanen 22-23?

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 % 



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.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/


Vurdering
•Underveisvurdering: fremme læring, tilpasset opplæring 

og øke kompetansen i faget
• Tilbakemelding og fremovermelding
•Matematisk karaktergjennomsnitt er 

forskriftsstridig
• Faglærer skal bruke profesjonelt skjønn



Vurdering
• Standpunktkarakter skal vere uttrykk for den samla kompetansen 

eleven har i faget ved avslutninga av opplæringa (på grunnlag av 
ALLE kompetansemålene)
• Ny vurderingsforskrift - kompetanse som eleven har vist i løpet av 

opplæringa, er ein del av vurderinga når standpunktkarakteren skal 
fastsetjast.

• Manglende deltakelse eller manglende innleveringer kan ikke trekkes 
inn i vurdering i fag, men kan få betydning for om det er grunnlag for 
vurdering
• Det kan ikke settes karakteren 1 på en innlevering som ikke er levert.

• Blank besvarelse vurderes til 1



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.



Orden- og atferdsreglement
• gjelder i timene, friminuttene og ved opplæringsformer og 

aktiviteter i skolens regi utenfor skolen område 
(for eksempel ekskursjoner og elevreiser)
• Helhetlig vurdering, ikke enkelthendelser

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

• Les mer om grunnlaget for vurdering i orden og atferd på 
Utdanningsdirektoratets sider og på skolens hjemmeside. 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/i/
https://www.metis.no/vgs/bergen/info/regler


Samarbeid hjem - skole

Kapittel 4 i Forskrift til privatskolelova

• Skjerpede krav til varsling og informasjon

§ 4- 3. Kontakten med heimen i vidaregåande opplæring
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



Skolens infoside
på It’s Learning
Her finner du ulike 
oppslag fra skolen

(Velg «Grupper» og «Metis 
videregående as»)



Elevinfo på It’s Learning
Her finner du oppslag til elevene og info om regler mv

(Velg «Fag» og «Elevinfo»)



Elevinfo
Under 
«Ressurser» -
info om regler 



Vi jobber for en stadig bedre skole - lykkes vi?
Vi mener JA
Kvalitet er en kontinuerlig prosess
Samarbeid og tilbakemeldinger

1200 søkere 
til 590 plasser



Lykke til med et nytt og spennende skoleår!


