Skolens visjon:
Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi
- Skolen har attraktive tilbud
- Opplæringen er fremtidsrettet og holder høy kvalitet
- Elevene opplever lærelyst og mestring uansett nivå

Hva sier loven? (forskrift til Opplæringsloven § 20-4)
Opplæringen i videregående skal skje i samarbeid med hjemmet: «Eit godt
foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkja utviklinga av gode
læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar
vidaregåande opplæring.»

Om samarbeidet med foreldre til elever under 18 år står det:
•

Skolen skal holde kontakt med foreldrene til elever som ikke er myndige
gjennom hele skoleåret.

•

Skolen skal arrangere et foreldremøte ved skolestart for Vg1 og et for Vg2
med informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning,
rutiner og annet som er relevant for foreldrene.

•

Foreldrene skal ha annen viktig informasjon om eleven dersom dette ikke er
taushetsbelagt. Dette kan for eksempel være informasjon om at eleven har
problemer med å finne seg til rette på skolen, skaper uro i timene eller
lignende.

•

Foreldrene skal ha varsel om elevens fravær dersom det ikke er grunnlag for
vurdering og dersom det er fare for nedsatt karakter i orden og atferd.

•

For elever over 18 år faller skolens informasjonsplikt overfor foreldrene bort,
men eleven kan gi samtykke til at foreldrene får informasjon.

Kilde: dkfu.net

Dette kan foreldrene forvente av Nes videregående:
Kontaktlærere som følger opp:
 Kontaktlærer er klassens leder og har det pedagogiske, sosiale og praktiske
ansvaret for elevene sine.
 Kontaktlærer følger opp den enkelte elev faglig, sosialt og når det gjelder
fravær.
 Kontaktlærer har hovedansvaret for samarbeidet med foreldrene og vil ta
direkte kontakt med alle foreldre tidlig i skoleåret.
Start-samtale:
Vi inviterer alle elever og foreldre i Vg1 til en individuell samtale med kontaktlærer
ved skolestart. I samtalen kartlegger vi forventninger, behov og interesser.
Informasjon:
Kort etter skolestart holder vi et møte der vi presenterer skolen og våre ulike
utdanningsprogram. I desember inviterer vi elever i Vg1 med foreldre til en
orientering om valgmulighetene i Vg2 og Vg3.
Konferansetimer:
Elever i Vg1 og Vg2 med foreldre inviteres til et møte med faglærer og/eller
kontaktlærer der den enkelte elevs prestasjoner og utvikling er temaet.
Løpende kontakt med skolen:
Skolen, primært kontaktlærer, tar kontakt med hjemmet dersom det er grunn til
bekymring for en elev. Samtidig oppfordrer vi foreldrene til å ta direkte kontakt med
skolen dersom det er spørsmål eller forhold rundt eleven som vi bør ha kjennskap til.

Kilde: karirasmussen.wikispaces.com

Dette forventer vi av foreldrene:
I vår visjon sier vi at alle elever skal oppleve lærelyst og mestring uansett nivå. Det er
vår oppgave å hjelpe alle elever til å prestere godt ut fra egne forutsetninger.
Samtidig vet vi at det er mange private forhold som påvirker elevenes prestasjoner.
Alle elever har krav på et trygt og godt skolemiljø som er fritt for mobbing. Skolen
oppfordrer foreldre til å melde fra dersom de får mistanke om at det foregår mobbing.
Interesse og støtte:
Det er av stor betydning at foreldre viser interesse og formidler tydelig til sine barn at
skole og utdanning er viktig. Foreldre kan vise støtte ved å formidle realistiske
forventninger til barnas skolearbeid, applaudere seire og oppmuntre til ny innsats når
resultatene ikke blir som forventet.
Informasjon:
Det er skolens ansvar å gi informasjon, men det er foreldrenes ansvar å gjøre seg
kjent med denne informasjonen. Det innebærer blant annet å sette seg inn i det
skolen sender ut, samt å komme på møter.
Hvert skoleår utarbeider vi «Elevhåndboka» som alle elever får ved skolestart. Boken
inneholder sentral informasjon om skolen, reglement og rutiner som vi forventer at
foreldrene setter seg inn i.
På skolens hjemmeside (www.nes.vgs.no) legger vi ut informasjon om skolen og
våre aktiviteter. Her ligger også «Elevhåndboka».
Forhold som gjelder den enkelte elev tas opp i konferansetimen for Vg1 og Vg2. Vi
oppfordrer foreldrene til å benytte seg av dette tilbudet sammen med barna sine.
Oppfølging av fravær:
Det er en tydelig sammenheng mellom stort fravær og svake faglige prestasjoner og
frafall. Regler for tilstedeværelse er angitt i «Elevhåndboka» og beskriver hvilke
rutiner vi følger ved bekymringsfullt fravær.
Skolen ønsker at foreldrene engasjerer seg og samarbeider med skolen om å sørge
for at elevene møter til undervisningen. Gjennom å se til at ungene får nok søvn,
kommer seg opp om morgenen og begrenser jobbing utenom skolen kan foreldrene
bidra til lavt fravær og gode skoleprestasjoner.
Feriereiser utenom skolens ferier stjeler verdifull undervisningstid fra en del elever. Vi
anmoder derfor om at feriereiser legges til skolens ferier.

