
Foto: Fredrik HolminFoto: Susanne Forsland

Velkommen til 
planleggingsdagene

Kvalitet – med blikk for den enkelte!

Velkommen til møte med foresatte,

onsdag 20. oktober 2021



Oktober 2021

Foto: Svein Nygård

418 elever

110 ansatte

Ca 50-50% YF 

og ST



Visjon og verdigrunnlag:

Kvalitet – med blikk for den enkelte

Kunnskap

Omsorg

Muligheter

Profesjonalitet

Individualitet

Samhold



Kontakt skole - hjem

• § 20-1.Formålet med foreldresamarbeid

• Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1 

og § 13-3d. Foreldresamarbeid (skole-hjem-samarbeid) skal ha 

eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. 

Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje 

utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom 

anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring.

• Møte for foresatte (som i kveld)

• Samtale med kontaktlærer (fagsamtale)

• iSkole

• Ta kontakt når dere måtte ønske ☺



Forventninger til foresatte – hva kan dere 

gjøre?
• For å få til en god skole, er det viktig med et tett og godt samarbeid med foreldrene. 

Evt problemer som oppstår på skolen både på elev- og klassenivå, må løses 

gjennom nært samarbeid mellom lærere, elever og foreldre

• Interesserte og engasjerte foreldrene er helt nødvendig for å kunne få til en vellykket 

skolegang for hver enkelt elev. Ta aktivt del i samtaler om skolen når elevene 

kommer hjem etter en skoledag. Det viser seg at barn som får hjelp og støtte til 

skolearbeid og møter positiv interesse for dette arbeidet hjemme, stiller mye sterkere 

når det gjelder den rent faglige utviklingen enn barn av foreldre som har det for travelt 

til å engasjere seg i barnas skolevirkelighet

• elevene møter uthvilt på skolen og at elevene spiser frokost hver dag og har med 

matpakke eller spiser kantinemat

• foresatte følger opp ungdommenes skolegang etter behov og gjør seg kjent med 

skolens planer, mål og regler

• foresatte diskuterer med de unge viktigheten av en positiv omgangstone og 

vennlighet overfor medelever og lærere

• foresatte tar ansvar for at de unge behersker vanlig høflighet og viser respekt for 

andres eiendeler

• foresatte legger til rette for en god og regelmessig hjemmearbeidssituasjon

• foresatte møter til utviklingssamtaler og foreldremøter



Dronning Sonjas skolepris

• Vi vant Dronning Sonjas skolepris 2021 for inkludering og

likeverd!

• 3.000 skoler var invitert, 19 var i finalen og alle sju medlemmene

i juryen var enstemmige

• Nå får vi besøk av dronninga 2. desember og da får vi også hilst

på den nye kunnskapsministeren Tonje Brenna. 

Samt fylkesordfører, ordførere, fylkesråder med fler



Fraværsgrense Udir-3-2016:

I utgangspunktet skal alt fravær telles med

Hvis fravær over 10% i et fag – ingen vurdering

Ved spesiell vanskelig livssituasjon for eleven kan rektor gi utvidet grense 

inntil15%

Følgende kan unntas(føres ikke på Kompetansebevis/Vitnemål):

• Maks 10 dager v/kronisk sykdom og/eller annet sykdom som er 

dokumentert fra og med 3.sykedag

• rådgivning på skolen

• elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen

• avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

• intervju til lære- eller lærlingeplass



Elevene kan likevel få halvårsvurdering med karakter og 

standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet 

utover 10 prosent kommer av

• helse- og velferdsgrunner

• arbeid som tillitsvalgt

• politisk arbeid

• hjelpearbeid

• lovpålagt oppmøte

• representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, 

f.eks. idrett eller kultur (jf. § 3-47 femte ledd a til f)

• kjøreopplæring til bil maks 13 timer

http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-47


Elevenes psykososiale miljø §9a

Skoleverkets "arbeidsmiljølov":

• Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. 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 Alle som jobber på 

skolen,skal følge med på at elevene har det bra på skolen

• Informasjon på skolens hjemmeside:

• «Mobbeknappen» – finnes på skolens hjemmeside

• Mobbeknapp (nfk.no)

https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK119/


Skolens elev- og lærlingetjeneste -

støttefunksjoner:
• Rådgiving og hjelpetjenester

• Miljøtjeneste

• Oppfølgingstjeneste (OT)

• Helsesykepleier har kontortid ved skolen x 2 dager pr uke + 

Snapchat

• leksehjelp

• åpen skole onsdager kl.15.00 til 18.00.

• samarbeid med politi og SLT-koordinator

• samarbeid vedr. korona m/kommuneoverlege

• Samtykkeskjema

• Invitasjon til møte om dysleksivennlig skole er sendt (27/10)

http://www.sandnessjoen.vgs.no/handlers/bv.ashx/if07f7bbc-da19-4e2e-9ce7-2db5513942a5/w1200/ka1b60f993b08/vismot_logo_red_jpg1.jpg
http://www.sandnessjoen.vgs.no/handlers/fotoweb.ashx?src=http%3a%2f%2ffoto.nfk.no%2ffotoweb%2fembed%2f2019%2f07%2ff79540a6e83a444eac1aa5e6fbb2316f%402.jpg&amp;d=.jpeg


Fullført og bestått:





Funn, fullført og bestått:

• Sandnessjøen 90,3 --> dvs 5,4 prosentpoeng mer enn Nordland

– Gutter 90,7% --> det er 7,7 prosentpoeng mer enn Nordland

– Jenter 89,9% --> det er 2,8 prosentpoeng mer enn Nordland

– Grunnskolepoengene (2020) er som fylket og landet ellers:

– Gutter 40,2

– Jenter 45,3

Refleksjon:
– 2019 - 2020: 87,9% gjennomføring (best i fylket)

– 2020 - 2021: 90,3 %. Framgang på 2,4 prosentpoeng og nummer to i fylket. Saltdal vg er best, 

med en framgang på ca 10 prosentpoeng. Gratulerer!



Resultat for fullført og bestått skoleåret 2019-2020



Fravær I:



Fravær II, lavest i fylket:



Samlet karaktersnitt



Samlet karaktersnitt: 




