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Velkommen til 
planleggingsdagene

Kvalitet – med blikk for den enkelte!

Velkommen til foresattmøte,
mandag 20. september 2021



September 2021
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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
• Samtale med kontaktlærer (fagsamtale)
• iSkole
• Ta kontakt når dere måtte ønske 



Fraværsgrense Udir-3-2016:

I utgangspunktet skal alt fravær telles med
Hvis fravær over 10% i et fag – ingen vurdering
Ved spesiell vanskelige 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
• utredning med PP-tjenesten og Statped
• organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
• elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
• avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
• intervju til læreplass



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

Obs! Det kan ikke gis «permisjon»
• Rundskriv finnes på: http://www.sandnessjoen.vgs.no/for-elever-og-

foresatte/
• Elevene finner info på Itslearning: SVS-info 

http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A73-47
http://www.sandnessjoen.vgs.no/for-elever-og-foresatte/


Korona – midlertidig unntak ut september 2021:

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

• Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene 
eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og 
sykdomsfølelse.

Dersom eleven legger fram bekreftelse fra en forelder eller 
egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

- ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i 
grunnskolen og videregående skole
- unntas fraværsgrensen



Elevenes psykososiale miljø §9a

• 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

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: 
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