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Skole- hjem samarbeid 



Valg av FAU og klassekontakter     FAU Gosen skole  
VARIGHET 1 år av gangen

FAU møter: onsdager fra kl 1900- 2000(2100)
3 x pr halvår
SU samarbeidsutvalget: 3 x pr halvår. FAU leder er leder. FAU 
stiller med 2 reprsentanter. 

Klassekontakter
Velges ofte to eller av og til 3. 
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https://www.minskole.no/gosen/seksjon/5321
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Hva sier elevene om sin:

• Livsvalitet
• Nære relasjoner
• Opplevd press 

Skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det på 
skolen, hjemme og i fritiden og hva de driver med på fritiden 

Øyeblikksbilde av deres situasjon 

Ung data 2022 (gjennomført for 9. og 10.trinn vår 2022)



Livskvalitet
 
Tenk deg en skala som går fra 0 til 10. Toppen av skalaen (10) står for det best mulige livet for deg og nederst (0) er det 
verst mulig livet for deg.
Antall svar 336



Nære relasjoner
 
Dersom du føler deg utafor eller trist og trenger en å snakke med, har du noen du kan prate med?
Antall svar 329



Opplevd press
 
Har du opplevd så mye press den siste uka at du har hatt problemer med å takle det?
Antall svar 325



Yrkes- og utdanningsrådgiver - 10. trinn 
● Yrkes- og utdanningsrådgiver: Bente D. Hundsnes tlf. 51507500 eller epost: 

bente.helene.drevland.hundsnes@stavangerskolen.no. Ta gjerne kontakt! 

● Utdanningsvalg. Ulike arrangementer både digitalt og med fysisk besøk . Hospitering på 

videregående skole uke 39.

● Elevene får tilbud om individuell karrieresamtale med rådgiver. Foresatte kan delta etter avtale .

● Snakk sammen om utdannings- og yrkesvalg hjemme:  Tips til støtte i utdannings- og yrkesvalg 

● Åpent hus på videregående skoler kveldstid i januar 

● Informasjon om søknadsprosessen: Foreldrefolder (vilbli.no) 

● Informasjon og tips til samtaler om videregående opplæring: 
○ Videregående opplæring (video) og Hvordan snakke om valg og muligheter? (video) 
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https://utdanning.no/foreldre
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/029154/Foreldrefolder_2019_BM_A5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wN5_E1Kmo14&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=k5szaXiWH-8&list=PLrET_i2KGPOU-GDmR1vLSkKsLDib4aj63&index=6&t=0s


Sosialpedagogisk-rådgivning
Alle elevene på ungdomsskolen har rett til rådgivning om sosiale spørsmål

 Plan for et trygt og godt skolemiljø - aktivitetsplikten til skolen og samhandling med elev og foresatte 

Den retten er forankret i forskrift til opplæringslova. 
§ 22-2  sosialpedagogisk rådgiving fra forskrift til opplæringslova 

Dersom eleven har strever med personlige, sosiale og/eller følelsesmessige vansker skal skolen 
kartlegge problemene i samarbeid med eleven. 

Sosialrådgiver samarbeider tett med ledelsen, lærerne, skolehelsetjenesten og instanser utenfor 
skolen, og sammen med eleven finner vi ut av hvem som best kan hjelpe. 

Ønsker du en prat, så ta kontakt:
Lili Frahm Jensen sosialpedagogisk rådgiver
Tlf. 51 50 70 79 
Mail: lili.frahm.jensen@stavanger.kommune.no
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https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/82-gosen-Plan-for-godt-skolemilj%C3%B8--Gosen-skole-op-4625c7a3-59f1.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FSF%2Fforskrift%2F2006-06-23-724%2FKAPITTEL_24%23KAPITTEL_24&data=02%7C01%7Canne-marthe.basso%40stavanger.kommune.no%7Cb3b7ab3fbb624916ed0b08d84d86f22d%7C8cb94f174b6045d6b279cd88076e5b48%7C0%7C0%7C637344589291819219&sdata=d7Ml6CG60M8FQmdliGB3awzwDRw2ZUeO054tlJ%2FRFkI%3D&reserved=0
mailto:lili.frahm.jensen@stavanger.kommune.no
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Helsesykepleier Marianne Murbræch



Ragnhild Viste helsesykepleier  
Marianne Murbræch helsesykepleier

Kontakt oss i helsenorge.no

Skolehelsetjenesten ved

Gosen skole

Vi er tilstede på skolen:

   Alle dager



Råd til foreldre/foresatte:
● Delta på foreldremøter og sett deg inn i ulike skoletilbud sammen med ungdommen din

● Følg med på informasjon om dager med  Åpent hus på de videregående skolene

● Vis interesse for skolearbeidet og skolehverdagen

● Vær oppmuntrende og støttende

● Ta raskt kontakt med skolen hvis ungdommen din øker fraværet eller får fysiske eller psykiske 
plager



Helsetilbud til elever i videregående skole
● Helsestasjon for ungdom (Nytorget 1)- Elevene skal på besøk her 17.mars

● Skolehelsetjenesten i videregående skole (kontor på skolene)
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Standpunkt  og eksamen 



Underveisvurdering Gosen skole

Fagsamtaler Skriftlig 
tilbakemelding 

Muntlig 
tilbakemelding 

Elevsamtaler - 
min 2 x pr år 

Utviklingssamtale  
2 x pr år

Veiledningen er en 
tilbakemelding på og 
indikasjon om 
forventninger, krav og 
videre utvikling i 
fagene. 

Tilbakemelding på et 
arbeid som inneholder 
hva eleven mestrer godt 
og hva det kan jobbes 
videre med

I alle  fag   i 
læringsøkten 

En planlagt samtale 
mellom elev og 
kontaktlærer om både 
trivsel og fag.

En planlagt og 
strukturert samtale om 
hvordan eleven 
arbeider, sosial 
utvikling og eleven sin 
kompetanse i fagene. 
Skole-hjem samarbeid.

Tilbakemeldingen kan 
være med eller uten 
karakter

 Gjennomføres  jevnlig 
i læringsøktene

Underveisvurdering i fag skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å 
fremme læring, tilpasse opplæringen og øke kompetansen i fag. Underveisvurderingen kan 
være både muntlig og skriftlig.



Forskriften til Opplæringslova  
Samanhengen mellom undervegsvurderinga, sluttvurderinga og standpunktkarakteren(utdrag) 

§ 3-10.Undervegsvurdering i fag
All vurdering som skjer før avslutninga av opplæringa, er undervegsvurdering. 

§ 3-15.Standpunktkarakterar i fag
Ein standpunktkarakter skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i faget ved avslutninga av opplæringa.
Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter.

§ 3-16.Standpunktkarakterar i orden og i åtferd
Ein standpunktkarakter skal vere uttrykk for elevane sin orden eller åtferd etter opplæringa er avslutta. 



§ 3-29 Særskilt tilrettelegging på eksamen –utdrag 

• Elever som har behov for særskilt tilrettelegging til eksamen skal få forholdene lagt til 
rette slik at de kan vise kompetansen sin i faget etter læreplanverket.

• Særskilt tilretteleggingen til eksamen skal avhjelpe sykdom eller funksjonsnedsettelse, 
men ikke manglende kompetanse i fag. 

• Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen. 

(Utdrag fra Individuell vurdering Udir-2-2020)

22.10.2021 Foreldremøte 9. og  10.trinn  28. oktober 2021

FRIST FOR Å SØK UTVIDET tid og eller særskilt tilrettelegging 15.april :  Husk legeerklæring!



§ 3-8 Varsling (sendes i forkant av utv. samtalen) 

22.10.2021 Foreldremøte 9. og  10.trinn  28. oktober 2021

a.ikkje få karakter (IV = ikke vurdering ) ved halvårsvurdering med 
karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag

b.få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) ved halvårsvurdering med 
karakter eller standpunktkarakter i orden eller i åtferd.

Endra ved forskrift 29 juni 2020 nr. 1474 (i kraft 1 aug 2020, heile kap 3 endra).

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2020-06-29-1474


Klagerett  på standpunktkarakteren

• Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde.

• Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. 

• Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for 
klagen.

• Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren, eller 
den dagen han eller hun har fått begrunnelsen.

Velger elev/foresatte at de vil gå videre med klagen: 

● Faglærers begrunnelse: knyttes til kompetansemål i faget , Om faget og kjennetegn på måloppnåelse

● Rektor skriver følgeskriv om saksbehandlingen.

● Statsforvalteren i Rogaland er klageinstans

Les mer her: Standpunktvurdering og klagebehandling grunnskolen 2021

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/klage-pa-karakter-i-grunnskolen/


Skriftlig eksamen våren 2023

Dato Fag Forberedelse/ eksamen

12.mai Kunngjøring trekkfag kl 9

22.mai Matematikk 5t eksamen

22.mai Engelsk Forberedelse

23.mai Engelsk 5t eksamen

23.mai Norsk Forberedelse

24.mai Norsk hovedmål 5t eksamen

25.mai Norsk sidemål (nynorsk) 5t eksamen

Det vil ikke bli innvilget permisjoner i eksamensperioden.



Sentrale lenker
Standpunktvurdering (udir.no)

God underveisvurdering (udir.no)

Forskrift til opplæringslova - Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande 
opplæring - Lovdata

Forskrift til opplæringslova - Kapittel 5. Klage på vurdering – Lovdata

Standpunktvurdering og klagebehandling grunnskolen 2021 | Statsforvalteren i Rogaland

Endringer i eksamen etter nye læreplaner (udir.no)

UDIR bloggen: Eksamen Arkiver - udirbloggen.no

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/standpunktvurdering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/kap5#kap5
https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/klage-pa-karakter-i-grunnskolen/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/slik-endrer-vi-eksamen/
https://udirbloggen.no/category/tema/eksamen/

