
Oslo 2019 Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Skolestart på 
Lambertseter vgs 
august 2020 

Nettmøte med informasjon til 
alle foresatte, 

onsdag 19. august 2020



Oslo 2019 Deloverskrift rød

Innhold:

A) Velkommen som foresatt på Lambert! 

• Kultur og visjon på skolen vår 

• En annerledes vår, hva vet vi om resultatene? 

B) Skolestart med smittevern i fokus

Personlig ansvar for smitteforebygging

Organisering av smitteforebygging på LVG

C) Tilstedeværelse, fraværsregler
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Mot normalt!



Hvorfor skole-hjem-samarbeid? Også etter fylte 18 år?
• Når foreldre bryr deg, blir eleven mer motivert og trives bedre 

• Et godt forhold til skolen, påvirker elevens resultater

• Foreldres kunnskap om sitt barn 
er viktig for skolen

• Vis ungdommene at dere har tillit til oss

• Støtt ungdommene i å tale sin egen sak, 
med den det gjelder

• Vi har tro på at ungdommene er robuste

• Foreldre er en viktig ressurs for elevene 
– også etter fylte 18 år!



Vår visjon er å bidra til aktive, reflekterte og 
selvstendige unge voksne med et bestått 
og godt vitnemål !



Lamberteleven

Asgeir Rolf Gundersen Kråkenes
hedersprisvinner våren 2020

- Er her for å lære

- Hjelper andre til å lære

- Bidrar til at alle har det bra

- Overvåker sin egen læring 

- Lærer å lære

- Søker dypere forståelse

- Har rom og tid til refleksjon

- Er selvstendig og samarbeider godt

- Bruker hele seg til beste for 
fellesskapet og samfunnet

- Er samfunnsengasjert og godt rustet til 
å mestre eget liv, videre studier og arbeidsliv



En god kultur bygger vi sammen



HUSTAVLE
De tre gylne reglene våre:
Jeg er her for å lære
Jeg er her for å hjelpe andre å lære
Jeg er her for å bidra til at alle har det bra

Så på Lambertseter videregående skole…

- kommer vi presis

- møter vi forberedt og med nødvendig utstyr

- har vi fokus på læring

- gjør vi hverandre gode og inkluderer alle

- bidrar vi til et godt læringsmiljø med ro og orden



Vi setter eleven i sentrum!



• Elevens behov i sentrum

• "Alt på ett sted": 
Rådgivere, helsetjenesten, studieleder

• IKT-helpdesk

• Lav terskel for å ta kontakt

• Elevrådet og spillrom

• Spill, magasiner, bøker osv. 



Hva mer kan vi tilby?

• Lambert Lounge åpent til kl 21.00 mandag-torsdag

• Leksehjelp i realfagene – fysisk og etter hvert 
digitalt

– Vi spiser suppe og tar en pause før vi setter i gang ☺

– Våre faglærere er tilstede

• Tutorer: dyktige elever som hjelper medelever

• Gratis treningssenter med treningsveileder 

– Åpent mandag og torsdag kl.1400-1700



Rådgiverne våre – ta kontakt!

Ingrid Vaage
Avdelingsleder

Ragnhild Fredheim Lisbeth S. Hansen Anne Kristin Granum Ole-Martin 
Bøhaugen

VG2 ST
(Sosialpedagogisk
rådgivning)

VG1 ST  
+ 3sta og 3stb

VG2 ST 
(Rådgivning av yrkes- og 
utdanningsvalg)

VG3 ST 
3stc-g

Idrett: 
VG1, VG2 og VG3

ingrid0502@osloskolen.no
Mobil: 469 55 942

rafra004@osloskolen.no
Mobil: 95297081

lisbet1910@osloskolen.no
Mobil: 95205730

ann1703@osloskolen.no
Mobil: 93045841

olboa009@osloskolen.no
Mobil: 93036224

mailto:ingrid0502@osloskolen.no
mailto:rafra004@osloskolen.no
mailto:lisbet1910@osloskolen.no
mailto:ann1703@osloskolen.no
mailto:olboa009@osloskolen.no
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En annerledes vår… hva vet vi 
om resultatene av den?



Oslo 2019 Deloverskrift rød

"Denne våren blir annerledes. Denne 
sommeren blir annerledes. Dette året blir 
annerledes. Dere er ungdommene som må 
gjøre ting annerledes. Dere har satt livet 
på vent, for at andre skal berge livet sitt."

Bent Høie, helse og omsorgsminister (april, 2020)
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Noen funn fra "Ungdom i Koronaens tid"
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• VARIASJON i opplevelsen av nedstengningen

• Noe mer ensomhet – hvorfor ikke enda mer?

• "Post-traumatisk" vekst

• VARIASJONER i opplevelsen av det sosiale og læring i nettskolen
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Skolestart med smittevern i 
fokus

Skolene starter opp på "gult nivå" – som vi 
avsluttet forrige skoleår



Oslo 2019

3 grunnpilarer for å unngå spredning av smitte:
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Når skal elever og ansatte IKKE møte på skolen?
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Ved luftveissymptomer:
bli hjemme. Hold deg 
hjemme til du har vært 
symptomfri i 1 døgn

Påvist Covid 19:
Skal være i isolasjon, 
helsetjenesten avgjør hvem 
og hvor lenge

Nærkontakt med smittet:
Skal være i karantene, 
helsetjenesten avgjør hvem 
og hvor lenge



Oslo 2019

Smittevern - hovedpunkter

Hvis du er syk skal du ikke komme på skolen!

Vask hender grundig og ofte

Hold avstand til andre, minimum 1 meter, alltid

Fast plass i klasserommet, og læringspartner

Ikke del skrivesaker, skolebøker, PC, osv. med andre

Hvis du blir syk på skolen: Hold avstand og dra hjem

Gå eller sykle til skolen, hvis mulig. 
Begrens bruk av offentlig transport hvis du kan
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Smittevern på våre overnattingsturer
Rammene for våre turer er drøftet med Bydelsoverlegen Nordstrand

Transport t/r gjennomføres ihht gjeldende smittevernråd

Deltagere som i løpet av turen får symptomer, hentes av 
foresatte så raskt som det er praktisk mulig

Klassen er en kohort, og vi blander ikke kohorter

Alle elever deles inn i mindre "teltlag" bestående av to elever

"Teltlaget" sover sammen og lager mat sammen 

Minimalt med matlaging på turen

Vi unngår å dele på utstyr

Forsterket renhold innføres, og god håndhygiene ivaretas

Alle elever får opplæring i ferdplan og smittevern

Alle elever oppfordres til å begrense antall nærkontakter 
i forkant av turen

NB: Dette gjelder for gult nivå. 
Det kan komme endringer på kort varsel.
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Tilstedeværelse

Gjeldende regler om fravær, i koronaens tid



3 ulike "regimer"

A
Fraværsgrense –
enkelttimer i fag

10 % 

B
Fravær og lærers 

vurderingsgrunnlag

C
10 dager fravær som kan 
trekkes fra på vitnemålet

Se §3-47



10% regelen - enkelttimer i fag 

• Hovedregel: mer enn 10% timefravær gir ikke karakter. 
Skolen kan bruke skjønn opp til 15 %

• Utgangspunkt: Alt fravær skal telle med

• Noe fravær kan unntas og det er lov å være syk!

• Varsling på epost ved 5%, både for halvårsvurdering og for 
standpunktkarakter

– sendes automatisk til elev og foresatt – du kan slå av

• Hvis fravær skal unntas 10%-grense, må det dokumenteres ihht reglene



Hva regnes som fravær?
• Utgangspunkt: Alt fravær skal føres og regnes med
• Mer enn 15 min for sent til time – fravær for hele timen

Dette regnes IKKE som fravær:
• Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær:

– rådgivning på skolen
– møte med PP-tjenesten
– organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
– elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
– avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

• Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll
Eks: Ekstraordinære forsinkelse kollektivt.

• Annen avtalt opplæring
– Skolen organiserer: turer, ekskursjoner
– Treningsopphold på ID
– Elever i karantene eller ved symptomer på Covid-19
– Eleven søker og avtaler med sine faglærere hva som skal gjøres av skolearbeid. 



Karantene og symptomer – utdypende om koronarutiner
• Alle skal ha lav terskel for å være hjemme ved symptomer

• Faglærer fører fravær som vanlig, med kode U – udokumentert

• Elev/foresatt gir beskjed til kontaktlærer:

– Foresatte sender skolemelding til kontaktlærer

– Elever over 18 år sender egenmelding til kontaktlærer

• I tilfeller der eleven er frisk nok til å gjøre skolearbeid oppretter kontaktlærer en chat i Teams med 
eleven og alle elevens faglærere

– Elev finner "avtale om annen avtalt opplæring" i teamet for klassen

– Elev gjør avtale med alle sine faglærere om hva som skal gjøres hjemme med tidsfrist for 
arbeidet. Eleven fyller inn avtalene i skjemaet og legger ut i chaten

– Når faglærer ser at eleven har fulgt opp avtalen endrer faglærer fraværskoden i sine timer fra U 
til A (annen avtalt opplæring)

– Hvis eleven ikke følger opp avtalen, gjør faglærer fraværskoden om fra U til D. Dette fraværet vil 
da synes på vitnemålet, men det vil ikke telle på 10% fraværsgrense

• Hvis eleven er for syk til å gjøre skolearbeid, skaffes legeerklæring og fraværskoden endres til D
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Informasjon – i flere kanaler
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Finner du ikke svar? 
Send epost til: lambertsetervgs@ude.oslo.kommune.no 


