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Vår pedagogiske plattform

Vårt elevsyn er: Alle elever har ressurser til å lære og utvikle seg faglig og 
sosialt.

Våre verdier er:

• Modig – Vi verdsetter initiativ og våger å prøve

• Raus- Vi har respekt og omsorg for hverandre

• Bærekraftig – Vi tar ansvarlige valg og tar vare på mennesket og miljøet



Stangnes Rå videregående skole – dette skoleåret

• 569 elever: Skolested Stangnes: 409 Skolested Rå: 160

• Utdanningstilbud innenfor

• Elektro og datateknologi

• Bygg- og anleggsteknikk

• Teknologi og industrifag

• Salg-, service- og reiseliv

• Helse og oppvekst

• Frisør-, blomster-, interiør- og eksponeringsdesign

• Informasjonsteknologi og medieproduksjon

• Restaurant og matfag

• Idrettsfag

• Tilbud til elever med store avvik fra læreplanen og med behov for alternativ organisering. Tilbudet er knyttet til skolens 
utdanningsprogram

• Påbygging til generell studiekompetanse

• Voksenopplæring



Skolens informasjonshefte finner du på vår hjemmeside: 
stangnesra.vgs.no

https://stangnesra.vgs.no/


Skole-hjem samarbeid

• Skolen har ansvar for samarbeid med heimen jfr. § 20-1

• Foresattemøte – september/oktober og januar

• Elevsamtale; 1 gang i hver termin § 3-11

• Skal ha elevens faglige og sosiale utvikling i fokus

• Skal varsle om elevens fravær

• Skal varsle dersom fare for IV og nedsatt orden

• Transponder og SkoleArena skal gjøre dette lettere



Foreldrepålogging til SkoleArena

• Foreldrepålogging

https://stangnesra.vgs.no/aktuelt/skolearena-foreldrepalogging.20184.aspx


Foresatte som en ressurs

• Forskning viser at som foresatt har du stor innvirkning på elevenes læring og 
skoleresultater

• Videregående skole krever mye av elevene, faglig og sosialt, derfor 
trenger de at du som foresatt bryr deg, er positiv og gir støtte



Handlingsplan for et 
trygt og godt skolemiljø

• Vi skal:

• fremme et godt og trygt skolemiljø

• forebygge mobbing og andre 
krenkelser

• håndtere mobbing og andre 
krenkelser



Nulltoleranse mot mobbing

• Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

• Skolen har en aktivitetsplikt som innebærer å lage en plan og sette inn tiltak for at 
eleven får det trygt og godt på skolen igjen



Melde saken til Fylkesmannen

• Dersom du eller ungdommen din mener at skolen ikke har gjort nok 
for å stoppe krenkelsen, kan du melde saken til Fylkesmannen

• Først må du ha tatt saken opp med rektor/avdelingsleder på skolen

• Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med skolen

• Saken må gjelde skolemiljøet på skolen



Fraværsgrensen



Fraværsgrensen i korte trekk

• Hvis elevene har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil de som 
hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter, eller 
standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.



Dokumentert fravær (unntatt fra fraværsgrensen på 
10 %)

• helse- og velferdsgrunner

• arbeid som tillitsvalgt

• politisk arbeid

• hjelpearbeid

• lovpålagt oppmøte

• Inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke

• representasjon i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f. eks idrett eller kultur

• Hvis dette fraværet skal unntas, må det dokumenteres!



Dokumentasjon

• Det er ikke krav om dokumentasjon før grensen på 10 % er overskredet –
eleven kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er 
nådd. Det er viktig at eleven holder kontaktlærer orientert hvis han eller hun 
er borte fra skolen.

• Hva er relevant dokumentasjon?
• Legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig (tannlege, fysioterapeut, 

psykolog)



Sykefravær i koronatiden
Gjelder i første omgang frem til 30. oktober

• Hvis eleven må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk 
nok til å gjøre skolearbeid, så skal han/hun snarest kontakte lærer for å avtale hvordan 
han/hun kan jobbe med skolearbeidet hjemmefra.

• Hvis eleven gjør det skolearbeidet som er avtalt så kan dette regnes som organisert 
studiearbeid og da får han/hun ikke fravær.

• Hvis eleven er for syk til å gjøre skolearbeid så regnes det som vanlig sykefravær. Det må da 
leveres egenmelding. Fravær registreres, men vil ikke komme på elevens kompetansebevis.

• Elever under 18 år skal ha egenmelding fra foresatte

• Elever over 18 år kan skrive egen egenmelding



• Les mer om fraværsgrensen i Informasjonsheftet 2020-2021 på 
skolens hjemmeside eller ved å følge denne lenken:

Fraværsgrensen i korte trekk (fra Utdanningsdirektoratet)

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/fravarsgrensen-i-korte-trekk/

