
Velkommen til 
foreldremøte 

Laksevåg og Bergen maritime 

Med kurs for framtida



1. Søknad neste skoleår

2. Informasjon om ulike utdannings- og
yrkesvalg



Halvårsvurdering januar
«Etter 1.halvårsvurdering 

er elevene mest motivert 

til å ta i et ekstra tak».

Innsats Utviklingssamtale med 
kontaktlærer   

Hvordan har det gått 1.halvår?
Hva skal til for å forbedre eller 
vedlikeholde resultatet? 

Tilstede-
værelse



ELEVUNDERSØKELSEN

HØST 2022
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HØY GRAD 
AV 

TRIVSEL
PÅ SKOLEN



MOBBING

VG1 Hele landet



ELEVUNDERSØKELSEN

Alle skoler, alle Vg1



Retten til et trygt og godt 
læringsmiljø - §9A

Vise nulltoleranse for 

krenkelser og mobbing

- fra elever og tilsatte

Handlingsplikt-

Gripe inn og stoppe det med en 
gang, hvis det er mulig.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller 
krenket av en lærer eller andre som jobber 
på skolen, har skolen et ekstra ansvar for 
å følge opp saken.



EKSAMEN - trekkfag



Tilrettelegging til eksamen

• Søke rektor via rådgjevar. 

• Dokumentasjon frå enten PPT eller lege 

som beskriver kva vanskane går ut på. 

• Eksempel på tilrettelegging:

• Ekstra tid 

• Bruk av PC Opplest oppgave

• Kombinert skriftleg-munnleg prøve

• Eige rom ved prøver (så langt det lar 
seg gjere)

Lese- og skrivevanskar, lærevanskar eller medisinske vanskar





Ungdomsrett

• Lovfesta rett til 3 års vidaregåande

opplæring (eller meir om utdanninga krev 

det)

• Må tas ut før fylte 25 

• Rett til EITT omval (på VG1 eller VG2) -

Ungdomsretten blir automatisk utvida 

med eitt år ved omval

• Ved omval frå VG2 til VG1 – utvida med 

to år

Ei lita påminning…



























Tilbudet ved LBMV https://www.lbm.vgs.no/

https://www.lbm.vgs.no/


Slik regner du ut poengsummen din

Sum alle tallkarakterer 
––––––––––––––––-------- = Gjennomsnitt (med 2 desimaler) * 10 = Poengsum
Antall karakterer

• Alle tallkarakterene = standpunkt- og eksamenskarakterer og halvårsvurderinger.
• Ved fritak for opplæring eller vurdering med karakter i et fag, teller faget ikke med i poengberegningen.
• IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag eller IM (ikke møtt til eksamen) uten dokumentert fravær, teller 

likevel med i beregningen med poengverdien 0.
• Har du gått flere forskjellige utdanningsprogram på Vg1 eller programområder på Vg2, som alle danner 

grunnlag for inntak til neste trinn, skal det beste utvalget av karakterer legges til grunn.
• Har du tatt et fag i videregående opplæring som privatist, skal det beste utvalget av karakterer legges til 

grunn.

Hvis du står helt likt med andre i konkurransen om de siste plassene, avgjøres rekkefølgen mellom dere 
ved loddtrekning.

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/inntak/

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/inntak/


Nyttige nettsider for info om 

regelverk utdanningstilbud       søkeportal for
fagbrev/yrker skoleplass

https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://www.vestlandfylke.no/


Ta kontakt!

Marie.hoyvik@vlfk.no 45722920

Hege.olin.ommedal@vlfk.no 45722919

Helge.ove.Halvorsen@vlfk.no 45722923

Spørsmål?

mailto:Marie.hoyvik@vlfk.no
mailto:Hege.olin.ommedal@vlfk.no

