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Presentasjon 



Breivang 

• 430 elever

• 86 ansatte

• Programområder – KDA, MK, IM, SR og FBIE
• studieforberedende og yrkesfag
• 35 timers uke

• Skolens hjemmeside

https://breivang.vgs.no/¨


Oppstart av skoleåret

• Streik

• Møte med videregående skole

• Overgangen fra ungdomsskolen

• Åpen ettermiddagsskole

• Hybelboere



Laget rundt eleven

• Kontaktlærer

• Faglærere

• Ledelsen - avdelingsledere

• Rådgivere 

• Miljøarbeidere/Miljøterapeut 

• Spesialpedagog

• Helsesykepleier 

• R-team

• Oppfølgingstjenesten

• Fylkeskommunalt elev-, lærling- og mobbeombud

• Fokus på nærvær

• Oppfølging ved fravær

• Se den enkelte elev



Trygg læring



Samarbeid hjem-skole
• Telefonsamtale med hjemmet i løpet av de første 3 ukene 

• Foreldremøter

• Elevsamtaler med foresatte (stedlig eller på Teams)

• Tilgang til fraværsoppfølging via Visma inSchool

• Møter med kontaktlærer, rådgiver og/eller avd.leder

• Info. på skolens hjemmeside

• Elevens rett til å bli hørt i forhold til skole-hjem samarbeid 



Opplæringsloven §9a

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. Skolemiljøet skal i tillegg fremme elevenes helse, trivsel og læring. (Utdrag fra 
Opplæringsloven kap. 9A)

Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan 
de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at alle elever har det trygt 
og godt på skolen

Elev- lærling og mobbeombud i VGS- Anita Lervoll



Læringsmiljø

• UDIR

• Breivang vgs
(NTNU samfunnsforskning: Mobbing og arbeidsro

i skolen – Analyse av Elevundersøkelsen)

https://www.udir.no/
http://www.breivang.vgs.no/


Skolens aktivitetsplikt Elev- lærling og mobbeombud i VGS-
Anita Lervoll



Visjon: Alt vi gjør skal føre til mer og bedre læring 

Pedagogisk Plattform 22-24.pdf

file:///C:/Users/kriha220973/OneDrive%20-%20Troms%20og%20Finnmark%20fylkeskommune/Ledelsen/Pedagogisk%20Plattform%2022-24.pdf


Retten til å delta aktivt i planleggingen, gjennomføringen og 
vurderingen av opplæringen

Medvirkning

Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som gjelder deres 
egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget 
arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale 
utvikling (UDIR.no)



Elevdemokrati

• Elevrådsarbeid

• Elevundersøkelsen

• Elevdemokrati

• Skolens satsningsområder



3 langsiktige mål – elevrådet 

Elevrådets langsiktige mål:
• VFL: Styrke elevmedvirkning og elevinvolvering. Minske variasjonen mellom 

lærerne i forhold til VFL

• Læringsstrategier/Lære å lære: Elevene ønsker mer fokus og arbeid med 
læringsstrategier i skolen, både for å øke læringsutbytte og egen selvstendighet i 
skolearbeidet. 

• Motivasjon og mestring: Arbeid mer med elevmedvirkning og relasjonsbygging for 
å øke elevenes motivasjon og mestring. 



MOTIVASJON OG MESTRING

Å lære å lære  Selvstendighet Trygg læring  Vurdering for læring 



Fraværsgrense – oppll. §3-3



VIS – Visma InSchool

Foresattetilgang

- BankID

- Timeplan

- Fravær

- Søknader

- Egenmelding 







Kort informasjon

• Permisjon i vgs

• Samtykkeerklæring for elever over 18 år

• ItsLearning

• SMS-tjeneste –Transponder – foresatte ikke lagt inn

• Foresatte viktig støttespiller



Møte klasserom med kontaktlærer 


