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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

• 556 elever: Skolested Stangnes: 400 Skolested Rå: 156
• Utdanningstilbud innenfor mange yrkesfaglige utdanningsprogram

• 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

• Påbygging til generell studiekompetanse

• Voksenopplæring



Skole-hjem samarbeid

• Skolen har ansvar for samarbeid med heimen jfr. Opplæringsloven § 20-1
• Foresattemøte – september og januar
• Elevsamtale; 1 gang i hver termin jfr. OL § 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
• Visma InSchool (VIS) skal gjøre dette lettere



Foreldrepålogging til VIS

• https://stangnes-ra-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/

Som foresatt kan du via VIS følge med 
ungdommen din sin skoledag

Her finner du en 
opplæringsvideo til hva du 

kan bruke VIS til
Opplæringsvideo

https://stangnes-ra-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp
https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360049745131-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-foresatte


I VIS får du:

• Tilgang til:
• Personalia
• Timeplan
• Klasser og grupper
• Kontaktopplysninger
• Læreplan

• Eleven over 18 år bestemmer selv om du som foresatt skal ha tilgang, 
eventuelt hva det skal gis tilgang til



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 Statsforvalter

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

• Først må du ha tatt saken opp med rektor/pedagogisk leder på skolen
• Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med skolen
• Saken må gjelde skolemiljøet på skolen



Skolens rådgivertjeneste
Eva Sørensen, rådgiver skolested Rå

Gunn-Tove Mikalsen, rådgiver skolested Stangnes
Mai-Bente Meyer, arbeidslivsveileder begge skolestedene



Skolens helsesykepleiere

Bibbi Berntzen, skolested Stangnes Nina Olsen, skolested Rå



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 ut september

• Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få 
dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021. 
Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens 
myndige elever kan legge fram egenmelding



Testing kan erstatte karantene for elever

• Barn og unge mellom 12-18 år kan slippe smittekarantene hvis man 
følger kommunale retningslinjer med testing
• Husstandsmedlemmer og nære (kjærester) av smittet må ha 10 

dagers karantene
• Andre, eksempelvis klasse kan teste seg uten karantene:

• Dag 1 – testes på luftveisklinikken (Harstad) mellom kl 8-10/Helsehuset 
(Kvæfjord), med fremre neseprøve. Får svar etter 30 minutter. Kan gå på skolen 
umiddelbart etter svar om negativ test.

• Dag 3 – selvtest
• Dag 5 – selvtest

• Gitt at de tar testene kan elevene leve som normalt – ordningen er frivillig



Lykke til med møtet J
Har du spørsmål? Kontaktlærer noterer ned og vi skal sikre oss at du får 

svar på det du lurer på.


