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Skolestart på 
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Nettmøte med informasjon til alle 
foresatte med rektor Siv Jacobsen

onsdag 11. august 2021
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Har du spørsmål om skolestart?

Send spørsmål i chat i løpet av møtet.

Vi er flere som kan svare deg ☺
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Innhold:

A) Velkommen som foresatt på Lambert! 

• Visjonen om Lamberteleven 

• Post corona – hvordan blir denne skolestarten? 

B) Skolestart på grønt nivå

C) Tilstedeværelse, fraværsregler
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Mot normalt!



Hvorfor skole-hjem-samarbeid? Også etter fylte 18 år?

• Når foreldre bryr seg, 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
- 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

- Bruker hele seg til beste for 
fellesskapet og samfunnet

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

- Er selvstendig og samarbeider godt
Ilanko Pirabahar
hedersprisvinner våren 2021
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Laget til elevene!



Rådgiverne våre – ta kontakt!

Ingrid Vaage Lars Petter
R. Nilsen

Ragnhild 
Fredheim

Lisbeth 
S. Hansen

Anne Kristin
Granum

Ole-Martin 
Bøhaugen

Avdelingsleder
3std, 3ste

VG1 ST VG2 ST  
(frem til 01.11.21)

VG2 ST 
(fra 01.11.21)

VG3 ST 
3sta, b, c, f, g

Idrett: 
VG1, VG2 og VG3

Mobil: 469 55 942 Mobil: 906 63 029 Mobil: 952 97 081 Mobil: 952 05 730 Mobil: 930 45 841 Mobil: 930 36 224



Enda flere på laget til eleven

PP-rådgiver: Elisabeth Heitman (onsdager) 

Miljøarbeider: Agnethe Mikkelsen (hver dag)

Helsesykepleiere: Elin Storvik-Olsen (hver dag) 

og Anita Hansen (mandager)

Skolepsykolog: Liv Torill Øverby (onsdag, torsdag og fredag)

Ruskonsulent: Lise Lotte Ramdahl (tirsdager kl 11.30 - 15.00)



Lambert Lounge: 
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 digitalt

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

– Våre faglærere er tilstede

• Tutorer: dyktige elever som hjelper medelever 
mandager og onsdager

• Treningssenter med treningsveileder – helt gratis

– Åpent mandag og onsdag kl.1400-1700
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Elevene har lagt et vanskelig og 
annerledes år bak seg… 



Oslo 2019

For elever i skoler med strenge 
smitteverntiltak har skolehverdagen vært 
preget av mer individuell oppgaveløsning, 
mindre tilpasset opplæring, mindre 
tilbakemeldinger fra lærer og mindre 
samarbeid og sosialt samvær. Dette har 
ført til redusert motivasjon, særlig hos 
elevene med de største utfordringene 
(Mælan mfl. 2021).

Elevene har opplevd 
mangel på tilhørighet 
(faglig og sosialt)
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Kilde: 
Rapport juni 2021, regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe
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Elever opplever mer ensomhet og svekket 
psykisk helse

Nedgang i elevenes motivasjon og mestring

Elever med bekymringsfullt fravær

Noen elever og elevgrupper er ekstra hardt 
rammet av pandemien: Krevende overganger 
(for alle tre trinn)

Manglende grunnlag for videre opplæring i 
videregående skole (faglige hull)

Konsekvenser?
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Kilde:
Rapport juni 2021, regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe
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Fokus ved skolestart – på alle tre trinn

• Mestring: 
– Bygge på og starte med det elevene mestrer

– Tydelig og forutsigbart

– Gruppesammensetning og klassekart

– Læringspartner

– Klasseregler og forventningsavklaring

– Kartlegging – involvere elevene

• Medskaping: 
– Slippe elevene til og la dem være aktivt med 

både sosialt og faglig

– Tur for alle på ST VG1

– Sosial dag for alle klasser på VG2 og VG3

-> MOTIVASJON til å ta fatt på året!
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Hva kan dere forvente hjemme?
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• Usikkerhet hos ungdommene

– Jeg kjenner ingen i klassen – ingen vil være med meg

– Gruppen min fungerer ikke – jeg passer ikke inn

– Læreren min ser meg ikke

Vi ber dere om å vise forståelse for opplevelsen som
ungdommene har – og samtidig at dere har 
tillit til oss. Vi har erfaring med dette!

• Vanskeligheter i relasjoner (medelev/lærer) eller frustrasjon

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

Sammen skal vi vise ungdommene at de er robuste!

Denne erfaringen er en forberedelse til neste gang…
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Skolestart på grønt nivå
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Fremdeles gjelder noen gode råd:
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Smittevern på våre overnattingsturer (VG1)

Transport t/r gjennomføres ihht gjeldende smittevernråd

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

Forsterket renhold, og god håndhygiene

Alle elever får opplæring i ferdplan og godt smittevern

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

Gjeldende regler om fravær



Fraværsføring

• Eleven MÅ gi beskjed til skolen ved 
kontaktlærer senest kl 08:15 første dag de er 
borte (uavhengig av grunnen)

• Eleven må dokumentere: Levere 
dokumentasjon til kontaktlærer senest 4 
dager etter at hen er tilbake på skolen 
(Helse: legeerklæring, sakkyndig uttalelse)

• Faglærer og kontaktlærer fører fravær så 
raskt som mulig – informasjon om status 
fravær i VIS
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Udir: Regjeringen legger opp til  
forlengelse av midlertidige regler 
hvis nødvendig 

Midlertidige regler i fjor…



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

• Mer enn 15 min for sent til time – fravær for hele timen

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

• Varsling i VIS ved 5%, både for halvårsvurdering og for 
standpunktkarakter

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



Hva regnes som fravær?

Dette regnes IKKE som fravær:

• Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven
– rådgivning på skolen

– Helsesøster, 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

• Fravær fra opplæringen som skyldes forhold utenfor elevens kontroll
Eks: Ekstraordinære forsinkelse i kollektivtrafikken

• Annen avtalt opplæring
– Skolen organiserer: turer, ekskursjoner

– Treningsopphold ID

– Elever i karantene eller ved symptomer på Covid-19 (og eleven er frisk nok til å gjøre skolearbeid)

– Eleven søker og avtaler med sine faglærere hva som skal gjøres av skolearbeid. 
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Informasjon – i flere kanaler
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Finner du ikke svar? 
Send epost til: postmottak.lambertseter.vgs@osloskolen.no

mailto:postmottak.lambertseter.vgs@osloskolen.no?subject=Gjelder%20Lambertseter%20videreg%C3%A5ende%20skole
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Til foresatte på Vg1 og Vg2:

Velkommen til foreldremøte klassevis med 
kontaktlærer,  torsdag 19. august:

VG1: kl 17.30
VG2: kl 18.00
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