
Velkommen til Arendal videregående skole

Informasjonsmøte for foresatte i Vg1

31. august 2022



Program

• Velkomst ved rektor Rikard Hansen

• Trinnledelsen for Vg1

• Merete Blåka, rådgiver Vg1

• Matias Langgaard Madsen, avdelingsleder og trinnleder Vg1



Lærerstreik

• Grenser for hva skolen kan gjøre i en streikesituasjon

• Ressurser for elevene:

• Kompetansemålene på Udir

• Læreplanen

• Lærebok

• Biblioteket

• Digitale læringsressurser: NDLA, ASK, forlagene, …

• Skolens kommunikasjonskanaler til elevene
• ITS, hjemmesida, Visma, 

• Vær tett på – ta kontakt



Skolens visjon

Vår visjon er å være en skole som formidler kunnskap og kultur preget av 

høy faglig kvalitet i et trygt og inspirerende skolemiljø. Skal denne 

målsettingen lykkes er det viktig at du selv tar aktiv del både i opplæringen 

og i skolemiljøet. Ha en positiv livsholdning, realiser dine egne krefter og 

vis vennlighet mot medelever og ansatte. Vær nysgjerrig og bry deg.



Skolens mandat

Studieforberede skolens elever



Skolens oppdrag
Dobbelt oppdrag:

- Utdanne (fag)

- Danne (menneskelig)



Ny elev på Arendal videregående skole



Matematikk og språk

- 1P eller 1T

- Fordypning i:  realfag    eller språk, samfunnsfag og økonomi

- Krav til fag eller karakterer på videre studier

Fremmedspråk



Fagvalget for Vg2

• Fordypning:

• Realfag

• Språk, samfunnsfag og økonomi

• Mer informasjon i oktober og utover høsten



Arbeid med trivsel og psykisk helse

- Oppstartsperioden og bli-kjent-dag

- VIP-makker 

- Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober

- VIP-prosjektet på våren

- Kontaktlærer tett på – to kontaktlærere

- Tett samarbeid med eksterne instanser



Hvem er «skolen»?

- Kontaktlærer 

- Rådgiver

- Trinnleder

- Faglærere

- Medelever

- Elevassistenter

- Helsesykepleiere

- Andre foresatte

- Andre ansatte ved skolen

- IMDI koordinator



Andre samarbeidspartnere

- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

- Oppfølgingstjenesten (OT)

- SMI-skolen i Arendal

- Oppvekstombudet i Agder

- Andre eksterne (ABUP, Arendalshjelpen, Familietjenesten, politi, 

sykehus,  barnevern etc.)



Helsesykepleier ved Arendal Videregående 

skole



Helsesykepleier ved Arendal Videregående skole

BARBU

Linn Fallås (tlf 90067656)
Linn.fallas@arendal.kommune.no

Tilstede:
Mandag – onsdag – fredag 

TYHOLMEN

Anja Sigrid Larsen (tlf 46949269)
Anja.sigrid.larsen@arendal.kommune.no

Tilstede:
Mandag – tirsdag - onsdag

mailto:Linn.fallas@arendal.kommune.no
mailto:Anja.sigrid.larsen@arendal.kommune.no


Hva gjør en helsesykepleier?

• Gratis lavterskel tilbud, ingen henvisning, alle er velkommen 

• Drop in tid fra 09.00 – 13.30, avtale utenom drop in tid gjøres på sms

• Samtaler om PSYKISK HELSE, SEKSUELL HELSE OG FYSISK HELSE

• Helsesykepleier har taushetsplikt

• Gyldig skolefravær for samtale

• Samarbeider med skole, fastlege, andre kommunale tjenester og  

spesialisthelsetjenesten ved behov





Preikes - en ny anonym chat og meldingstjeneste til ungdom og 

lærlinger i Agder 

• Preikes er Norges første digitale 

skolehelsetjeneste for 

videregående elever og lærlinger i 

Agder

• Tjenesten er helt ANONYM og 

ungdommene kan spørre om alt

• Ungdommen kan benytte chat

eller sende melding

• Tjenesten besvares av 

helsesykepleiere og sexologer 

www.preikes.no

http://www.preikes.no/


Skole – hjem samarbeidet



Skole - hjem samarbeid

• Foresatte har tilgang til VIS – Visma in School

• Sjekke at informasjon på kontaktpersoner stemmer

• Fravær 



Hvordan sikrer vi det gode samarbeidet?

- Ta kontakt! 

- Starte med blanke ark?

- Rådgiver og trinnleder har regelmessige møter med kontaktlærere

- Kontaktlærer - faglærer

- Balansekunst som tenåringsforeldre

- Lytt, utfordre. Vær tett på

- Hvordan snakker vi om skole?





Vi lover: 
- Å ha øyne og ører åpne

- Å ta ungdommene på alvor

- Å gi dem tid til å finne ut av videregående skole

- Å ta kontakt med dere 

- Å heie på hver og en av dem! 

Det vet vi dere også gjør 



Neste møte

18.10 2022

- Felles informasjonsmøte 

- Klassevise møter med kontaktlærerne

Invitasjon kommer fra kontaktlærerne



Takk for oppmerksomheten og på gjensyn!


