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Agenda

Koronasituasjonen – hva vet vi om resten av skoleåret? 

Elevtjenesten og støttetiltak for å sikre at flere elever fullfører og   

består.

Avslutning av skoleåret (heldagsprøver, fravær, eksamen og vurdering)

Veien videre - læreplass
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Rødt nivå fra mandag 19. april-29. april
Dette betyr i hovedsak:

Den samme timeplanen som vi hadde da skolen ble heldigital. 

De praktiske yrkesfagene på skolen. De teoretiske fagene 

foregår via digital undervisning.
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Hvordan legger vi opp skoledagen på Etterstad etter de 

nye presiseringene?

1. Vi tar opp igjen timeplanen som vi forlot (yrkesfagene på skolen og fellesfagene digitalt (med 
noen unntak)).

2. Klassene skal ikke under noen omstendigheter blandes. 

3. Kantina vil lage baguetter, wraps o. l. som elever og ansatte får gratis. Dette for å hindre 
smitte gjennom kø etc i kantina. Kantina vil ikke være åpen for ordinært salg.

4. Det vil ikke være anledning for bespisning for ansatte i kantina eller pauserom (også avd. 
Ullevål). Ansatte må kjøpe mat og sette seg på arbeidsplassen sin. 

5. Elevene på Etterstadsletta fordeler seg slik i lunsjen: SSR – 2. etg, EL – kantina, RM – er på 
RM. På avd. Ullevål fordeles elever mellom vestre og østre korridor.

6. Ledelse og administrasjon deler seg i to team mtp tilstedeværelse for å sikre at      

skolen kan driftes til enhver tid.
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Fravær

Fraværsgrensen i videregående skole gjelder fortsatt som hovedregel, men 
Kunnskapsdepartementet har innført en romslig unntaksregel.

Kravet om å dokumentere det helsemessige fraværet med legeattest 
gjelder ikke. Det skal holde med at foresatte gir beskjed/bekrefter fraværet 
eller at elever over 18 år selv skriver en egenmelding.

Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemålet/kompetansebeviset.
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Skriftlig eksamen er avlyst, men:

• Elever kan komme opp i muntlig eksamen på Vg3 

• Heldagsprøver på Vg1: Engelsk (20. april) og matematikk (4. mai) 

• Heldagsprøver på Vg2: Norsk (30. april) og engelsk (6. mai)

• Heldagsprøver på Vg3: Norsk (16. april) og matematikk (19. mai)

• Tverrfaglige prøver i yrkesfagene på Vg1/Vg2 – første/andre uka i juni.

16.04.2021 9



Oslo 2019

Mange elever har hatt varierende læringsutbytte 
over lang tid dette skoleåret!

Støttetiltak i norsk og matematikk, individuelle tiltak 

Standpunktkarakterene settes i midten av juni

Vi vektlegger alternative vurderingsformer (ikke bare skriftlige 
prøver).

Koronapandemien krever at vi må tenke igjennom hvordan vi 
skal få vurdert elevene. Stikkord: Fagsamtaler, muntlige 
vurderinger, individuelle vurderinger.
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12 elever er med på 
Windjammer
Voyage 7 nå☺
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Utfordringer med å skaffe seg læreplass – det 
store bildet!

Generelt

• Konkurranse fra omliggende fylker

• Dimensjonering – søkemønster vs læreplasstilgang

• Arbeidslivsforberedt (fravær, norskferdigheter, initiativ, å være arbeidstaker, osv)

• Tett nok oppfølging i overgangen til læreplass 

• Relasjon skole – bedrift

2021 Spesielt

• Mindre av faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) har foregått  i bedrift

• Usikkerhet i flere bransjer

• Konkurransen om læreplassene kan bli tøffere
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Veien videre - læreplass

Se denne filmen dersom dere ønsker å vite mer:

https://vimeo.com/523708790/3acc2ef5a9
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Kontakt oss gjerne!

Elin Stavrum, rektor – 99326300

Erik Horgen, ass. rektor – 99546081

Avd. leder RM, Tord Huse – 90958866

Avd. leder TEK Ellen Møller – 99336744

Avd. leder ED Espen Orfjell – 92061261

Avd. leder SSR Carina Kjellum –
41400541

Avd. leder Elevtjenesten Gunhild Solem -
90951674
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Rådgiver RM Håkon Augestad –

46858833

Rådgiver TEK Mette Larsen –

48099052, Øyvind Mostue - 91878936

Rådgiver ED – ring Gunhild Solem

Rådgiver SSR - Anders Eie Nilsen 

95104648
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