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1. FORMÅLET MED SKOLEN 

Godkjenning 

Stiftelsen Østerbo videregående skole er godkjent etter lov om frittstående skoler. Skolen 
har som primært formål å hjelpe rusmisbrukere til rehabilitering og tilbakeføring til 
samfunnet, ut fra et kristent verdisyn. Skolen tar også inn elever med andre lærevansker 
som f. eks. lese- og skrivevansker, ADHD, konsentrasjonsvansker med mer. Skolen bestreber 
seg derfor på å tilrettelegge undervisning ut fra hver enkelt elev sine personlige 
forutsetninger.    

Forankringen på Østerbo Evangeliesenter 

Beliggenhet på Evangeliesenteret gjør det tydelig at skolen er en del av det totale tilbudet 
som pinsebevegelsen i Norge står for. Skolen er en egen stiftelse, og det betyr at skolen er 
en juridisk selvstendig enhet. Stifterne av skolen, Evangeliesenteret, oppnevner 
medlemmene i skolens styre. Dette skolestyret er skolens øverste organ, og styret står 
ansvarlig for driften av skolen. Både lærere, andre tilsatte og elevene har en representant i 
styremøtene med talerett. 
 

Visjon  
Skolens visjon er å gi elevene et fornyet sinn, forvandlet liv og høy faglig dyktighet. 
Gjennom møtet med Jesus, som også undervisningen skal legge til rette for, vil våre elever få 
et nytt livsinnhold. Trening på tilstedeværelse, kommunikasjon og oppriktighet vil også i 
læringssituasjonen skape forandring i en praktisk hverdag. Til slutt og ikke minst vil tilpasset 
læring gi hver enkelt faglige utviklingsmuligheter gjennom skoleåret. 

 

 2. ANSATTE VED SKOLEN 

Administrasjonen 

Helene Auseth 
Rektor. 
 daglig leder 

 
997 11 990 

John Yngve Sønvisen 
 Rådgiver og lærer spes.ped   
Inntak av elever 

 
40813240 

Jørgen Westerveld 
Assisterende rektor. Timeplaner, 
eksamen og vitnemål/fravær mm. 

 
988 08 762 

Bjørn Røyndal                  

Administrasjonsleder  
(Ansvar for bygninger, materiell, 
kjøretøy etc. Personalsaker.) 
 

 
400 610 99 
 
 

Nina Christoffersen 
Administrasjonskonsulent 
 

Ansvar for vikar,skyss,lånekassen 
og HMS 

41663250 
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IKT-ansvar, rådgiving og spesialpedagogikk 

Frode Bilsbak Konsulent  

Anna Berit Føyen 

Koordinator for spesialpedagogikk 
med ansvar for at elever med 
særskilte behov får 
spesialundervisning.  

 

   

Lærere 

Fredrik Stubberud 
 Byggfaglærer.BT2A 
 Dataansvarlig 

 

Jon Granly Kontaktlærer BA1A  

Bjørn Petter Åsheim Faglærer og kontaktlærer for BT2A  

Magne Degnes 
Avdelingsleder Matfagavdelingen. 
Kontaktlærer KS2A 

 

Knut-Emil Hellesø Kontaktlærer RM1A  

Hedda Hartveit Faglærer/assistent KS2A/RM1A  

John Yngve Sønvisen 
Lærer/rådgiver, kristendom og 
spesialundervisning 

 

Torill Rølleid    
 
Kontaktlærer  HA2A 

 

Elisabeth Godman Faglærer HO1A / HA2A  

Monica Mylius Kontaktlærer  HO1A / kroppsøving  

   

Anne Ultvedt 
Faglærer i engelsk  
Pedagogisk veileder 

 

Anne Gunn Pettersen 
Faglærer i norsk, kontaktlærer for  
PB3A 

 

Kristin Farstad 
Faglærer i norsk, matematikk og 
naturfag. Gestaltterapeut 

 

Anna Berit Føyen Faglærer i matematikk.   

Vidar Hartveit Faglærer   BT2A  

Nina Christoffersen Lærer i spes.ped  

Josef Andersen Faglærer i samfunsfag,kroppsøving 
og engelsk 
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Hvem av de ansatte skal jeg snakke med? 

 

Rektor: Permisjoner ut over en dag, kontakt mellom skole og senter og konflikthåndtering. 

Assisterende rektor: Tentamen, eksamen og fravær.  
Vitnemål/kompetansebevis/timeplaner/elevundersøkelser 

Rådgiver: Videre opplæring, møter med NAV, søknadsprosess, realkompetansevurdering og 
veiledning. 

Koordinator for spesialundervisning: Behov for særskilt tilrettelegging i form av 
spesialundervisningstimer, særskilt materiell som lydbøker og digitale hjelpemidler etc. 

IKT-ansvarlig: Problemer med skolens PCer eller Internett, skolens hjemmeside. 

Administrasjonskonsulent: S Lånekassen, skolebevis, skyss, vikar 

Kontaktlærer: Alt som gjelder  skolehverdagen, f.eks: Fravær, trivsel i klassen, praktiske 
spørsmål, problemer og utfordringer, oppfølging av skolearbeidet. 

Faglærer: Årsplan i faget, daglig undervisning, prøver og karakterer. 

 

Hvis du trenger å snakke fortrolig med noen om det som er vanskelig i livet: 

Beboere på Evangeliesenteret bør bruke de ansatte på Senteret på ettermiddagstid og 
kveldstid. I skoletiden vil kontaktlærer være den du først henvender deg til. Du kan også ta 
kontakt med rektor eller assisterende rektor som kan organisere samtaletid med en av i 
skolens omsorgsgruppe. 
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Skoleruta 2018/2019 

Høst 2018 
 August 

Første skoledag for elevene er mandag 20. august 

  

 September 
  

 Oktober 
Høstferie uke 40, fra og med mandag 1. oktober til og med fredag 5. oktober  

  

 November 
Fridag for elevene 12. november 

  

 Desember 
Siste skoledag før jul er fredag 21. desember 

 Våren 2019 

 

 Januar 
Første skoledag for elevene etter jul er torsdag 3. januar 

  

 Februar  
Vinterferie uke 8,  fra og med mandag 18. februar til og med fredag 22. februar 

  

 Mars 
21 skoledager. 

  

 April   

Påskeferien starter i uke 16, fra og med mandag 15. april til og med mandag 22. april 

  

 Mai 
1. mai, offentlig høytidsdag 

17. mai, Grunnlovsdag 

30. mai, Kristi himmelfartsdag 

31. mai, fridag for elevene 

  

 Juni 
2. pinsedag, 10. juni, fridag 

Siste skoledag før sommerferien er fredag 21. juni 
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                                      Ordensreglement 

for Stiftelsen Østerbo videregående skole 

Vedtatt av skolestyret 8. desember 2016.  
 §1: FORMÅL 

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge 

til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, 

respekt og medansvar. 

§2: VIRKEOMRÅDE 

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn ved Stiftelsen Østerbo videregående 

skole. Reglementet gjelder på skolens område, ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i 

skolens regi. Skolen er underlagt friskoleloven og dens forskrifter.  

§3: RETTIGHETER 

1. Elevene har krav på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser 

som gjelder for videregående opplæring. 

2. Elevene har krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel 

og læring.  

3. Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av 

opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere.  

4. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen har 

elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder 

tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste.  

5. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp 

og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.  

6. Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg. 

7. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. friskoleloven § 5-3. Skolen skal legge 

til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte. 

8. Elevene har rett til gratis å benytte skolens områder og utstyr til undervisningsformål 

i samsvar med den planen som er lagt for timen. 

§4: PLIKTER 

1. Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid 

gjelder. 
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2. Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og gode 

samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar.  

3. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal 

levere/gjøre avtalt arbeid til rett tid. 

4. Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte 

arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr. 

5. Elevene forplikter seg til å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves. 

6. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og 

skader kan i tillegg til reaksjoner etter § 8, også medføre erstatningsansvar. 

7. Plaging, mobbing, vold eller andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer 

aksepteres ikke, og vil kunne medføre refsingstiltak.  

8. Det er ikke tillatt å bruke tobakk på skolen, annet enn på angitt område. 

9. Bruk, omsetning, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens områder er 

forbudt. Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen, i skoletiden eller 

ved andre aktiviteter i skolens regi.  

10. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen. 

11. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre 

pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller 

som er i strid med norsk lov.  

12. Personlig elektronisk utstyr kan kun brukes på en slik måte at man ikke forstyrrer 

medelever eller lærere. 
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§5: FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK 

Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under 

prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder 
innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt. 

Fusk eller forsøk på fusk vil vanligvis få konsekvenser for karakteren i orden og atferd. 

Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen vises det til forskrift til friskoleloven § 3-34, 

som sier at eksamen kan annulleres, og at eleven da tidligst kan gå opp til ny prøve 1 år 

etter at eksamen ble annullert. Elevene har klagerett. 
 

§6: GENERELLE REGLER ANGÅENDE FRAVÆR 

1. Elevene har frammøteplikt til undervisningen. Dersom en elev blir syk, skal skolen ha 

beskjed snarest mulig. 

2. Skolen har ikke krav på begrunnelse for elevens fravær, men alt fravær skal 

registreres.  

3. Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes det som 

timefravær. Inntil 15 minutter føres som for sent komming.  

4. Forskrift til friskoleloven har følgende bestemmelse om føring av fravær i 

videregående skole: 

 

«§ 3-46.Føring av fråvær i vidaregåande opplæring 

Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar 

og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. 

Dagleg leiar kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og 

timar eller berre i timar. For elevar som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast 

på kompetansebeviset. 

Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller 

kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til 

fråværet. 

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå 

opplæringa på førehand. 

For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande 

fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan 

dokumenterast at fråværet skyldast: 

a) helse- og velferdsgrunnar 

b) arbeid som tillitsvald 
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c) politisk arbeid 

d) hjelpearbeid 

e) lovpålagt oppmøte 

f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på 

vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som 

dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, 

og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert 

risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk 

sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. 

Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren 

eller dagleg leiar, skal ikkje reknast som fråvær. 

Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre 

trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp 

mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. 

 

5. Forskrift til friskoleloven § 3-3 stiller krav om at en elev i videregående skole «skal 

møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til 

å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Stort fråvær 

eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for 

å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. 

I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller 

standpunktkarakter ved fråvær i meir enn 10 prosent av timane i faget. Eleven kan 

likevel få vurdering med karakter dersom det er dokumentert at fråvær i meir enn 10 

prosent av timane i faget skyldast slike grunnar som er nemnde i § 3-47 femte ledd 

bokstav a til f og åttande ledd. Dersom årsaka til fråværet gjer det klart urimeleg at 

fråværsgrensa på 10 prosent skal gjelde, kan ein elev som har inntil 15 prosent 

udokumentert fråvær i eit fag, også få vurdering med karakter. Avgjerda ligg hos 

rektor. Læraren må i alle høve ha tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering 

med karakter eller standpunktkarakter, jf. tredje ledd». 

6. Oppsummering av fraværsregler: 

- Alt fravær føres unntatt fravær fra undervisningen som skyldes at eleven gjør 

studiearbeid i stedet. At en elev er borte fra undervisningen på grunn av at 

han eller hun er i møte med rektor, rådgiver, saksbehandler e.l., medfører 

ikke at det blir ført fravær.   

- Noe fravær kalles dokumentert fravær. Dette gjelder sykdom som er bekreftet 

av lege, velferdspermisjon gitt av rektor mm. Dokumentert fravær blir ikke 

regnet med når elevens frammøteprosent i et fag blir regnet ut. 
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- Noe fravær blir ikke ført på vitnemålet. Inntil 10 dager kan trekkes fra. For at 

et fravær skal trekkes fra, må det foreligge dokumentasjon på f.eks sykdom, 
velferdsgrunn eller lignende. 

7. Skolen er pliktig til å gi opplysninger om fravær til Lånekassen. Når en elev har mer 

enn 20 dagers ulegitimert fravær, må skolen melde fra til Lånekassen. Eleven 

risikerer å miste utbetalingen fra Lånekassen. Det er skolen som avgjør om fraværet 

er legitimert («lovlig») eller ulegitimert («ulovlig»).  

  

§7: PERMISJON 

1. Det gis ikke permisjon fra undervisning i videregående skole i Norge. Alt fravær skal i 

utgangspunktet føres. Elever kan imidlertid kreve at fravær for inntil 10 dager ikke 

føres på vitnemålet/kompetansebeviset når det kan dokumenteres at fraværet 

skyldes enten helse- eller velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, 

hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og 

internasjonalt nivå (jfr forskrift til friskoleloven § 3-46). Denne regelen kalles 10-

dagersregelen. Der det er mulig, skal fravær som eleven krever ikke skal føres på 

vitnemålet/kompetansebeviset, meldes til kontaktlærer senest 3 dager før fraværet. 

10-dagersregelen blir kun brukt når det foreligger dokumentasjon på at fraværet 

skyldes én av de godkjente årsakene til fravær. Varsling av slikt fravær kan skje 

muntlig, men dokumentasjonen av fraværet må være skriftlig. 

2. 10-dagersregelen nevnt ovenfor omfatter fravær som skyldes velferdsgrunner. 

Rektor kan i samråd med kontaktlærer gi velferdspermisjon. Det søkes til rektor på 

eget skjema. Kontaktlærer gir sin vurdering på dette skjemaet før rektor gjør vedtak. 

Et avslag på søknad om velferdspermisjon kan ikke påklages.  

Når rektor vurderer en søknad om velferdspermisjon, vektlegges følgende: 

- Når fraværet skyldes familieforhold som er viktige for eleven, f.eks deltakelse i 

begravelse, vil det normalt bli innvilget velferdspermisjon  

- En elev vil normalt få innvilget velferdspermisjon for å delta på 

turnévirksomhet/møteserier i regi av Evangeliesenteret. Turnéen bør imidlertid 

begrense seg til et fravær på inntil to skoledager, og tidspunktet for turnéen bør ikke 

falle sammen med viktige aktiviteter ved skolen som f.eks eksamensperiode, store 

prøver, praksisperiode eller viktig prosjektarbeid, skoletur etc. Elever med høyt 

fravær vil normalt ikke få innvilget velferdspermisjon for å delta på 

turnévirksomhet/møteserier. 

- Ved innvilgelse av permisjon kan rektor stille betingelser. Hvis rektor stiller krav om 

at fraværet skal kompenseres med eget studiearbeid, og arbeidet blir utført, skal 

fraværet registreres som organisert studiearbeid og ikke tas med som fravær på 

vitnemålet. 
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- En elev kan ikke kreve at lærerne skal utarbeide spesielle opplegg for perioden det 

søkes om permisjon for.  

- Når eleven er mindreårig, må forelder underskrive. Der foreldrene har delt 

foreldreansvar, kreves det at begge foreldrene underskriver søknaden. 

3. Hver elev i vg1 og vg2 disponerer to studiedager i året. Elever i vg3 disponerer 3 

studiedager. 

Eleven søker om å få ta ut studiedager. Det må søkes minst 3 dager før den aktuelle 

dagen. Søknaden skal inneholde en redegjørelse for hvordan studiedagen er tenkt 

brukt. Studiedagen skal brukes til selvstendige studier, lekser, arbeid med skriftlige 

oppgaver, elevøvelser, osv. Ved uttak av studiedager er eleven selv ansvarlig for å 

holde seg oppdatert og orientert om det stoffet som er gjennomgått på skolen under 

fraværet. Alle faglærere må godkjenne tidspunktet for uttaket. Det er ikke tillatt å 

bruke selvstendig studiearbeid på dager der det ligger prøver, framføringer eller 

andre avtalte vurderingssituasjoner. 

Når en elev har studiedag er eleven fraværende fra den timeplanlagte undervisninga, 

og faglærer fører fravær. Dette fraværet registreres imidlertid ikke på 

vitnemål/kompetansebevis.  

 

§8: REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET 

Ved brudd på skolereglementet kan skolen benytte seg av følgende reaksjoner: 

Refsingstiltak:  

 Muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen  

 

Bortvisning, jfr friskoleloven § 3-10 

 bortvisning fra klasse/gruppe for inntil 2 skoletimer etter faglærers avgjørelse  

 bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse  

 bortvisning av eleven fra en og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse  

 bortvisning for resten av skoleåret, jfr. privatskolelova § 3-10, etter vedtak av 

fylkeskommunen. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av 

skoleåret kan fylkeskommunen vedta at eleven taper retten til videregående 
opplæring. 

I tillegg til refsingstiltak og bortvisning kan brudd på reglementet føre til følgende tiltak: 

 nedsatt termin- og/eller standpunktkarakter i orden og atferd  

 begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på 

instrukser for slike aktiviteter  

 ved skade eller tilgrising på skolens eiendom vil det kunne kreves at eleven 

istandsetter/vasker, eller betaler erstatning etter reglene i 

skadeserstatningsloven  
 politianmeldelse  
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Ved fastsetting av karakter i orden skal følgene vurderingskriterier legges til grunn: 

 Gjentatte brudd på skolereglementet 

 Manglende/for sein innlevering av pålagte arbeider 

 Manglende orden i skolesakene  
 Forsentkomming 

Ved fastsetting av karakter i adferd skal følgene vurderingskriterier legges til grunn 

 Dårlig opptreden overfor andre  

 Gjentatte forstyrrelser av undervisningen 

 Fusk 
 

 

§9: SAKSBEHANDLING VED REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET  

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet skal eleven ha 
mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. 

Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes. 

Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak 

eller mildere reaksjoner. 

Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak gjelder ved vedtak om bortvisning. Ved 

forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen, skal elever/foresatte til 

umyndige elever varsles om dette på forhånd, jfr. § 16. Vedtaket skal være begrunnet, i 

tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved 

klage (kap. VI) og om retten etter § 18 jfr. § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom 

vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det 

også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. § 

42. 

 

 

5. KRISTENDOMSUNDERVISNING, ANDAKT OG BØNN FOR ELEVER 
 
Skolen har hver fredag morgen en felles andakt med beboere på Evangeliesenteret. Denne 
er obligatorisk for alle elevene ved skolen. Her er det fellessang, en andakt og felles nattverd 
til slutt. Andaktsstunden er en del av det å være en kristen skole. 
 
Kristendomsfaget 
Alle elevene på vg1 og vg2 har faget kristendom på timeplanen. Faget er et ordinært fag med 
avsluttende standpunktkarakter i vg2. Elevene kan komme opp i muntlig eksamen i 
kristendomskunnskap. 



 

14 
 
 
 
 

Andakter i klasserommet 
I klasserommene starter vi dagen (alle dager unntatt fredag) med en 
kort andaktsstund og bønn.   

Møter og samlinger 
Elever som er beboere på Senteret, følger Senterets opplegg for møter 
gjennom uken. Skolens elever som ikke er beboere på 
Evangeliesenteret bes respektere senterets regler for beboeres 
personvern. Ved enkelte anledninger kan skolens elever bli spurt om å 
delta på møter utenfor Østerbo. 

Bønn for elever 
Skolen forsøker å legge til rette for at elever som ønsker det, får tilbud om samtale og 
forbønn.  Vi har fra i år et eget rom til dette. 
Mange av lærerne på skolen er gjerne med og ber for sine elever. Elevene oppfordres til å ta 
kontakt med kontaktlærer eller rektor og assisterende rektor når samtaletid eller forbønn 
ønskes.  

6. ELEVRÅDET 

 

På alle videregående skoler skal det være et valgt elevråd. Elevrådet er elevenes eget organ 
på skolen og står fritt til å ta opp saker av interesse for elevene. Ingen andre enn elevrådet 
selv kan bestemme over elevrådet. Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse på 
skolen. 

En i administrasjonen har ansvar for å tilrettelegge for elevrådsarbeid og være 
kontaktperson og støttespiller. 

 

Tillitsvalgte på klassenivå 

Den tillitsvalgte representerer sin klasse i skolens elevråd etter å ha blitt valgt av og blant 
klassens elever. Den tillitsvalgte opp saker fra klassen i elevrådet og har plikt til å møte på 
elevrådsmøtene. 
I starten av skoleåret bør den tillitsvalgte og klassen snakke og bli enige om hvilke 
forventninger de har til hans/hennes innsats. Kontaktlæreren for klassen og den tillitsvalgte 
må også bli enige om hvordan og når den tillitsvalgte informerer og tar opp saker med 
klassen. Hvis det oppstår konflikt mellom elev(er) og en lærer, er det den tillitsvalgtes ansvar 
å sørge for at saken blir fulgt opp av kontaktlæreren, elevrådet og/eller skoleledelsen. 

Gjennomføring av valg av tillitsvalgt 

Det er viktig at valget gjennomføres på en demokratisk måte, og at man er enige om 
spillereglene på forhånd.  

Forslag til valgprosedyre: 

1. Spør etter kandidater! Er det noen som ønsker å stille eller har forslag på andre 
kandidater? Noter navnene synlig for alle. Hvis det kun er én kandidat, kan valget ansees 
som gjennomført, forutsatt at ingen ytrer seg imot. 
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2. Kandidatene får presentere seg og fortelle hvorfor de ønsker å stille til valg. Man kan åpne 
for spørsmål til kandidatene hvis man ønsker det. 

3. Det skal være et skriftlig valg. Stemmer med andre navn enn de innmeldte kandidatene, 
forkastes. 

a. Hvis det er2-3 kandidater: Én skriftlig valgrunde med ett navn på stemmeseddelen.  

b. Fire eller flere kandidater: Skriftlig valgrunde med to navn på stemmeseddelen. De to 
kandidatene med flest stemmer går videre til ny valgrunde, som beskrevet i pkt. a. 

4. Det er ikke nødvendig å offentliggjøre stemmetallene, det holder med resultatet. 
Kandidatene selv, eller noen som ikke stiller til valg, teller stemmene i fellesskap og 
annonserer resultatet.  
 

7. ORIENTERING OM REGLER I LÅNEKASSEN 

 

Lånekassen gir støtte i form av lån og stipend.  
De som er beboere på Østerbo Evangeliesenter må være oppmerksomme på at 
Evangeliesenteret regner lån/stipend fra Lånekassen inn i egenbetalingen ved Senteret. 

Det er også viktig å være oppmerksom på at stipend blir omgjort til lån hvis man bryter av 
eller ikke fullfører opplæringen et skoleår. 

Skolen er pålagt å melde inn til Lånekassen når du ikke følger opp skolegangen. Når en elev 
har 21 dager ulegitimert fravær (det vil si fravær som ikke skyldes sykdom, barns sykdom 
eller andre tilsvarende årsaker), må skolen melde fra til Lånekassen. Fraværet fører til 
reduksjon i utbetalingen fra Lånekassen.  

Skolen må også melde fra til Lånekassen hvis en elev endrer fag eller antall 
undervisningstimer pr uke underveis i skoleåret. Slike endringer kan ha betydning for hvor 
mye en elev har rett til å få i støtte.  

Du er selv ansvarlig for å melde ifra om endring i studiebelastning til lånekassen. 
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8. TILPASSET UNDERVISNING 
 
Stiftelsen Østerbo videregående skole er godkjent som videregående skole for elever med 
behov for særskilt tilrettelegging. Skolen bestreber seg derfor på å tilrettelegge 
undervisningen ut fra hver enkelt elev sine personlige forutsetninger. Vi prøver å være «tett 
på» hver elev med mest mulig undervisning i små klasser eller grupper. 

Kartlegging 

Alle elevene på skolen får en ITP (Individuelt Tilpasset Læreplan) som er med på å styre 
tilbudet om tilrettelegging og hjelp for hver enkelt elev. I de første ukene etter skolestart 
gjennomføres det kartleggingsprøver i vg1-klassene. Der det blir oppdaget behov for ekstra 
tilrettelegging ut over det som normalt gis, vil det bli søkt om midler fra Fylkeskommunen til 
spesialundervisning.  
Kompetanse ved avsluttet skolegang 

Målet for mange av våre elever er et kompetansebevis som gir mulighet for fagbrev innen et 
praktisk yrke. Noen velger å gå videre på VG3 Påbygging til generell studiekompetanse for å 
bli kvalifisert for inntak på høgskoler.  

Det er mulig for en elev å få fritak for opplæring i fellesfagene (allmennfagene som norsk, 
matetematikk osv.) Det er fylkeskommunen i elevens hjemfylke som kan fatte vedtak om 
dette, og det gjøres etter tilrådning fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Elever som får 
slikt vedtak, får et utvidet timetall i yrkesfagene slik at antall undervisningstimer pr uke blir 
som for de øvrige elevene. Sluttkompetansen som eleven får etter vg2, kalles 
grunnkompetanse (i stedet for full yrkeskompetanse). Elever med grunnkompetanse fra vg2 
må gå 3 år i lære før de kan meldes opp til fagprøve for fagbrev. 

Utvidet skolegang 

Elever med vedtak om spesialundervisning kan få godkjent et opplæringsløp der det brukes 
to år i stedet for ett år på vg1 eller vg2. Elevens hjemfylke fatter vedtak i slike saker. 
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9. VURDERING  

 

Elevene får to typer vurdering, underveisvurdering og sluttvurdering.  

Underveisvurdering gis både muntlig og skriftlig. Elevene vil bli innkalt til elevsamtaler etter 
et oppsatt program. Det er viktig at alle elever bidrar meg en vurdering av egen innsats i 
disse samtalene. 

Terminkarakter midtveis i et skoleår eller ved avslutningen av et skoleår der faget fortsetter 
neste skoleår, er en del av underveisvurderingen. 

Sluttvurderingen gis i form av standpunktkarakter og eventuelt eksamenskarakter. I noen fag 
er det obligatorisk eksamen. I andre fag kan eleven trekkes ut til eksamen. 

 

10. RÅDGIVERTJENESTEN 

 Rådgiver har først og fremst ansvar for utdanningsløpet til elevene. Det innbefatter alt fra 
hvilket utdanningsprogram du velger til hvor du fortsetter etter endt skolegang på Østerbo. 
Elever kan få hjelp til å innhente dokumentasjon fra tidligere skolegang og hjelp gjennom 
søknadsprosessen videre. 
I mange tilfeller stiller rådgiver opp i møte med NAV og andre faginstanser. 

 

Hvis du har bruk for å snakke med rådgiver, er det best hvis du kan «bestille time», altså 
avtale et tidspunkt. 

Når det gjelder veiledning og hjelp i selve opplæringen ved skolen, er det kontaktlærer som 
er den første til å bistå elevene i sin klasse. Kontaktlærer søker assistanse hos Anna Berit 
Føyen, koordinator for spesialundervisning, når en elev har behov for særskilte tiltak. 

Kontaktlærer har ansvar for at det utarbeide ITP (Individuelt Tilpasset Plan) for alle elever i 
klassen. 

Elever som får vedtak om spesialundervisning, skal ha en egen Individuell Opplæringsplan 
(IOP). Koordinator for spesialundervisning har ansvar for at det søkes til Fylkeskommunen 
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om spesialundervisningsmidler. Denne koordinatoren har også ansvar for at det blir 
utarbeidet IOP og særskilt årsrapport. 

 

 

11. TAUSHETSPLIKT OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER  

Norsk lov har strenge regler om taushetsplikt for ansatte ved skoler og 
behandlingsinstitusjoner. Regelverket legger også sterke begrensninger på hva en lærer eller 
en saksbehandler kan formidler videre av sensitiv informasjon til andre som i sitt arbeid 
arbeider for å hjelpe en elev. Vi er naturligvis opptatt av å følge regelverket! 

SAMTYKKE-ERKLÆRING 

For at skolen og Evangeliesenteret skal kunne samordne sin hjelp til Senterets beboere, 
trenger vi en samtykkeerklæring fra elevene som er beboere ved Senteret. Når en 
elev/beboer har skrevet under en slik samtykke-erklæring, kan skolens lærere og Senterets 
saksbehandlere utveksle informasjon om eleven når dette er relevant for elevens opplæring 
ved skolen. 

Skolen har utarbeidet skjemaer hvor den enkelte elev signerer og på den måten gir sitt 
samtykke til at skolen på visse, avgrensede områder kan gi videre personopplysninger til 
Senterets saksbehandlere eller Senterets ledelse.  
 

12. SKOLE- OG KLASSEMILJØET  
 
Mobbing 

Skolen vil til enhver tid arbeide for å være EN SKOLE 100% FRI FOR MOBBING. De ansatte vil 
gjøre det som er mulig for å forebygge og avverge alle former for mobbing, uthenging eller 
plaging av elever. Dersom elever likevel skulle oppleve ubehagelige situasjoner på skolen, 
ønsker ledelsen å få melding om dette med en gang, slik at kontaktlærere og administrasjon 
kan ta tak i problemene umiddelbart. (§ 9A) 

Vi setter mye inn på å utvikle trivsel på skolen og vise omsorg og varme mot alle våre 
elever! 

 

13. FRITIDSTILBUD  
 

Alle skolens elever får tilbud om å være med på fritidsaktiviteter i skolens regi. Det kan være 

fotballtrening og deltakelse i lokal fotballcup, volleyballturnering for skoler i fylket, 

handleturer til Sverige, deltakelse i sykkelløpet «Birken» og annet. 

Noen av fritidsaktiviteten, som f.eks fotballtrening, skjer i samarbeid med Evangeliesenteret. 
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Skolen har et eget trim-rom med treningsapparater som spinning-sykler og tredemøller. 
Gymnastikklærer styrer åpningstider for bruk av utstyret. Det kan også være mulig å låne 
skolens terrengsykler. 

Hver andre uke arrangeres det handletur til Sverige. Er du interessert, ta kontakt med lærer 
Jon Granly eller administrasjonskonsulent Bjørn Røyndal. 

 

14. MILJØSKAPENDE AKTIVITETER 

Skolen arrangerer ulike turer og aktiviteter som bidrar til å skape et godt miljø på skolen.  

Dette skoleåret blir det tur til 
klatreparken i august. De elevene 
som vil, deltar også på 
Birkebeinerrittet i slutten av august. 
På vinteren blir det en tre dagers 
overnattingstur til Telemark med 
skiaktiviteter, aking og mye gøy (uke 
7).   

 

15. BRUK AV SKOLENS PC’ER 
 
1. Skolen har PC’er til utlån for hver elev. Elever som bor utenfor skoleområdet og vil ha 
maskinen med hjem, må betale et depositum som blir tilbakebetalt ved innlevering av 
maskin ved skoleslutt.  

2. Maskinene skal være innelåst i ladeskapene når de ikke er i bruk i klasserommene. 
Maskinene skal stå i rett hylle (se merking). 

3. Det er læreren som bestemmer når maskinene skal brukes, og når arbeidsøkten med de 
bærbare PCene skal avsluttes. Uønsket nettbruk fører til merarbeid med vedlikeholdet av 
datamaskinen og kan få konsekvenser for ordenskarakteren. 

4. Hver elev har eget passord som ikke skal oppgis til andre elever. 
Brukernavn er e-postadressen som alle elever får fra Office365.  
Passord kan endres når IKT-ansvarlig har gitt det genererte passordet.  

5. Etter pålogging på Office365 har hver elev tilgang til en skylagring. 
Elevene kan også lagre lokalt på datamaskinens C-stasjon. Alle klasser 

bruker nå «Klassenotatblokk» som digital kommunikasjon i klassen. 

6. Elevene plikter å melde fra om det oppstår feil eller skade på maskinene. Husk på at kaffe, 
te, brus og vann ikke skal nytes når du har en PC på pulten. 

7. Maskinene har god batterikapasitet, men må lades i ladeskapet etter skoletid.     
Ladeutstyr skal ikke tas med til pulten når batteriet er fulladet. 
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8. De bærbare datamaskinene er ment som et arbeidsredskap til bruk i undervisningen. De 
skal brukes som informasjonskilde, redskap for læring gjennom bruk av f.eks øvingsprogram, 
skriveverktøy og kommunikasjonsverktøy. Det vil bli tilgjengelig utstyr for elevene for å lage 
enkle multimedia-produksjoner til bruk i undervisningen. 

9. Fellesområdene for klassen i «Klassenotatblokken» er tenkt som base for innlevering av 
oppgaver, og kommunikasjon med lærer. Læringsressurser kan legges ut her til bruk i 
undervisningen. Fellesområder kan også brukes til generell informasjon og tilbakemeldinger 
f. eks. etter fellesarrangementer. 

10. Spill, nedlastinger av film og netthandel er ikke lov på skolens maskiner. Det er fag og 
skolerelatert bruk som utstyret er tenkt til. Oppgaver utover dette må godkjennes i hvert 
enkelt tilfelle av lærer. 

11. Østerbo er en skole med et kristent livssyn.  Skolen ønsker at troen på Jesus og det nye 
livet han har gitt oss, også skal komme til uttrykk gjennom bruk av datamaskiner og ulike 
media ved skolen. 

 

16. BRUK AV SKOLENS NETTVERK 

Det er 3 datanettverk ved skolen (- «Basen» har eget nettverk, med egne regler!): 

1. Adm-nettet. Dette er nettverk for lærere og administrasjonen.  

2. Skolenettet. Dette er nettverk for skolen. 

3. Gjestenettet. Dette er et nettverk med begrenset kapasitet som alle i prinsippet kan 
koble seg til. Elever kan koble mobiltelefoner og private PCer opp mot dette 
nettverket. IKT-ansvarlig er behjelpelig med påloggingskode. 

 

17. REGLER FOR GODT NETT-VETT. 
 

1. Ha en ærlig og høflig oppførsel.  
På nettet kommer du i kontakt med alle typer mennesker. Noen er arrogante og egoistiske, 
noen er høflige og hjelpsomme. Gjør ditt for at Internett skal bli et godt sted å være. 

2. Tenk over hva du skriver. 
En sleivete kommentar kan gjøre stor skade, og meldingene dine kan leses av mange flere 
enn du tror. Nedsettende kommentarer om andre kan gjøre vondt, ikke bare for han/hun 
som blir truffet, men også for personen som kommer med kommentarene. 

3. Vis respekt for andre. 
Du må gjerne komme fram med meningene dine, men du må samtidig akseptere at mange 
vil være uenige med deg. 

4. Vis respekt for lovverk. 
Vis respekt for lovverket i Norge. Ikke prøv "å bryte deg inn" (hacking) på andre 
datasystemer. Det er straffbart i de fleste land. Ikke spre datavirus. Du kan bli holdt ansvarlig 
for store konsekvensskader. 



 

21 
 
 
 
 

5. Vis respekt for andre sine åndsverk. 
Vis respekt for andre sine åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller 
dataprogram. Bilder, tekster, videoklipp eller dataprogram på nettet kan være sikret med 
kopirestriksjoner. Ikke bruk noe uten tillatelse. Sjekk derfor alltid om det finnes kopiretter på 
materialet du videresender eller benytter i eget arbeid. Er du i tvil, spør der du henter 
materialet.  

6. Nei til pornografi. 
Ikke klikk deg inn på eller last ned pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk materiale. 
Slikt materiale utløser sterke følelser hos andre.  

7. Vis respekt for andre brukere. 
Vis respekt for andre brukere. Ikke slett data og program andre skal bruke.  Ikke hold på 
unødige ressurser på en datamaskin eller et nettverk. 

8. Vær effektiv på nettet. 
Bruk Internett i timene og på kveldstid etter avtale med lærer. Ikke ha mange nettsider oppe 
samtidig og vær forsiktig med å skrive ut lange tekster. Merk teksten og skriv ut bare den 
merkede teksten, eller lim teksten inn i Word før utskrift.  

9. Meld fra om lovbrudd. 
Meld fra dersom du kommer over klart ulovlige ting, enten det dreier seg om ulovlig 
materiale, brudd på kopiretter eller "hacking". 

10. Mange aldersgrupper på nettet 
Husk at Internett-brukere kommer fra mange aldersgrupper, helt fra 7 år til over 70, og det 
er svært vanskelig å vite alderen på dem du treffer på nettet. Vær klar over at noen skjuler 
sine motiver for å kommunisere bak en falsk identitet. 

18. ANGÅENDE BRUK AV BILDER OG  
PUBLISERING PÅ INTERNETT 
 
Skolens markedsføring 

Skolen trenger bilder av elever i markedsføringen av skolen. Det kan 
være presentasjoner på skolens egen nettside, på skolens Facebook-
side, i trykte brosjyrer eller på annet reklamemateriell for skolen. 

Skolen vil aldri bruke bilder av elever i slik markedsføring uten først å få en godkjenning fra 
elevene som er avbildet. 

Bilder av elevgrupper på lang avstand hvor man ikke kan gjenkjenne personene på bildet, 
kan bli brukt uten å innhente forhåndsgodkjenning. 

Annen publisering av bilder på Internett 

Den varsomhet med publisering av bilder som skolen har, forventes det at skolens elever 
også har. Ingen elever på skolen har lov til å legge ut bilder på Internett (Facebook, 
hjemmesider, blogger og annen tilsvarende publisering) av andre elever uten tillatelse fra 
dem som er avbildet!  
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Man må heller ikke skrive om andre elever på sin Facebook-side uten at de det gjelder, 
godtar det! Husk at mange som er under rehabilitering, ønsker å være mest mulig anonyme i 
forhold til offentligheten! 

Klasse- og skolebilder 

Skolen tar klasse- og elevbilder hvor det er ønskelig at alle er med. Slike bilder er til skolens 
interne bruk og til minne for elever i klassen. Skolen deler ikke ut kopier av digitale bilder 
eller videoer. 

Mange elever har mobiltelefoner med kamera. Med en slik telefon er det lettvint å ta bilder. 
Tenk litt over hva du tar bilde av på skolen og hvordan du bruker bildene eller 
videosnuttene! Mange elever ønsker ikke å bli vist fram og videresendt! 

 

19. SØKNAD OM PERMISJON  
 

Se Ordensrglementet § 7 om reglene for permisjon fra undervisningen. 

Elever som bor på Senteret, må få fri fra skolen før Senteret kan gi sin permisjon for å delta 
på en tur i regi av Senteret. Husk derfor å søke om permisjon fra undervisning i god tid! Bruk 
søknadsskjemaet som er vedlagt som siste side i denne Elevguiden. Du får også skjemaet av 
kontaktlærer. 

Skolen tar utgangspunkt i følgende regler når søknad om permisjon for å delta på senter-
turer skal behandles: 

Regler ang. permisjon for å delta på senter-turer for elever ved Østerbo vgs. 

Stiftelsen Østerbo vgs ser positivt på at elever engasjerer seg i evangelisk tjeneste utenom 
skoletid. Det kan gi tid til gode samtaler og åndelig veiledning for elever som er nye på 
troens vei. 

1. Skolen ønsker fortrinnsvis at elevene deltar på tilbud fra Evangeliesenteret i ferieuker 
som høst og vinterferieukene. Påmelding til slike turer bør prioriteres for våre elever, 
og skolen forventer at det meste av reisingen foregår i ferieukene. 

2. Det er ønskelig at senteret til enhver tid har turer i nærområdet som for eksempel 
Østfold/Akershus/Vestfold i helgene, slik at deltakelse ikke går ut over skoletid for 
elevene.  Dette krever avreise etter skoletid på fredager og tilbakereise søndag kveld. 

3. Etter søknad fra elever, kan rektor innvilge en tur pr. halvår med varighet fra torsdag 
til søndag eller fredag til mandag.  

4. Unntaksvis kan rektor etter skriftlig dokumentasjon/anbefaling fra saksbehandler, og 
vurdering fra elevens faglærere og kontaktlærer, innvilge turer med en ukes varighet.   

 

20. REGLER OM FRAVÆR 

Det er svært viktig at alle elever prøver å få så lavt fravær som mulig. Stort fravær kan 
medføre svært uheldige konsekvenser for en elev. 
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Her er et utdrag av regelverket. 

Angående fraværsføring på vitnemålet: 

Forskrift til friskoleloven har følgende bestemmelser: 

§ 3-46.Føring av fråvær i vidaregåande opplæring 

Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset.  
Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. 

For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande 
fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan 
dokumenterast at fråværet skyldast: 
a) helse- og velferdsgrunnar  
b) arbeid som tillitsvald  
c) politisk arbeid  
d) hjelpearbeid  
e) lovpålagt oppmøte  
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
 
Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren 
eller dagleg leiar, skal ikkje reknast som fråvær 

 

 

 

Angående fravær som kan føre til at en elev ikke får karakter i et fag. 

Forskrift til friskoleloven har følgende bestemmelser: 

§ 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag  
I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller 
standpunktkarakter ved fråvær i meir enn 10 prosent av timane i faget. Eleven kan 
likevel få vurdering med karakter dersom det er dokumentert at fråvær i meir enn 10 
prosent av timane i faget skyldast slike grunnar som er nemnde i § 3-47 femte ledd 
bokstav a til f og åttande ledd.  

Dersom årsaka til fråværet gjer det klart urimeleg at fråværsgrensa på 10 prosent skal 
gjelde, kan ein elev som har inntil 15 prosent udokumentert fråvær i eit fag, også få 
vurdering med karakter. Avgjerda ligg hos rektor. Læraren må i alle høve ha 
tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller 
standpunktkarakter, jf. tredje ledd. 

Denne regelen er ment å ramme skulkere. Når elever er mye borte fra skolen uten å ha en 
god grunn, skal ikke eleven få bestått karakter i faget.  

10%-regelen (15%-regelen) omfatter ikke fravær som skyldes «gode grunner». Disse gode 
grunnene er henvist fra §3 – 46 åttende ledd. 

a) helse- og velferdsgrunner 
b) arbeid som tillitsvalgt 
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c) politisk arbeid 
d) hjelpearbeid 
e) lovpålagt oppmøte 
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
g)religiøs høytid for andre trossamfunn enn Den norske kirke. 
 

 Legeattest er nødvendig dokumentasjon på sykdom.  

Antall undervisningstimer i faget i semesteret er utgangspunkt for beregningen av prosenten 
for terminkarakter for hvert halvår. Antall undervisningstimer i  hele 
skoleåret er utgangspunkt for beregningen av prosenten for vårterminen. 

 

21. AVBRUDD I LØPET AV SKOLEÅRET 

 
Skolen ønsker å hjelpe alle elever til å fullføre skoleåret.  
En elev som velger å slutte, bør si fra seg elevplassen skriftlig snarest. 

En elev som uteblir fra undervisningen uten å si fra seg elevplassen, vil bli registrert som 
sluttet når fraværet blir lenger enn 2 måneder. Før dette skjer vil skolen forsøke å ta kontakt 
med eleven. 
Skolen ønsker å vite hvorfor elever velger å slutte. For å få informasjon om dette, kan vi 
bruke et spørreskjema som vi håper den som slutter, kan fylle ut.  
Husk at PC og lærebøker er lånt fra skolen! Elever som slutter, må levere dette tilbake. 

22. Elevens ansvar gjennom skoleåret. 
 
-husk å melde fra til skolen ved navneendring 
 
-adresseendring 
 
-bytte av telefonnummer 
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Søknad om permisjon fra pliktig undervisning  
Søknaden leveres til kontaktlærer minst 2 uker før tidspunkt for permisjonen. 

 

Elevens navn: 

Klasse 

Antall dager det søkes om: 

Tidsrom for permisjon: 

Kort begrunnelse for hvorfor det søkes om permisjon: 

 

Dato:                                          Signatur (elev eller foreldre): 

          

Angående behandling av søknaden: 
- Styret har delegert til rektor å innvilge permisjon i inntil 1 uke 
- En bør unngå permisjon de siste 14-dagene av skoleåret, når eleven skal ha eksamen eller tentamen, er midt 
i store prosjekter.   
- Rektor skal begrunne et avslag på søknad om permisjon. Høyt fravær kan være en grunn til avslag. 
- Ved innvilgelse av permisjon kan rektor stille betingelser. En vanlig betingelse vil være at eleven selv må 
sørge for å få med seg arbeidsoppgaver fra sine lærere i permisjonstiden. Disse oppgavene må leveres ved 
tilbakekomst hvis velferdspermisjon som etter 10-dagersregelen gir rett til å stryke fraværet, skal benyttes. 
En elev kan ikke kreve at lærerne skal utarbeide spesielle opplegg for perioden det søkes om permisjon for.  
Når eleven er mindreårig, må forelder underskrive. Der foreldrene har delt foreldreansvar, kreves det at 
begge foreldrene underskriver søknaden. 

Svar på søknaden: 
 

Kontaktlærers anbefaling :                   Søknaden innvilges                              Søknaden innvilges ikke 

Dato:                                                 Kontaktlærers underskrift: 

Rektors vedtak::                                     Søknaden innvilges 

                                                                  Søknaden innvilges ikke 

Dato:                                               Rektors underskrift: 

Eventuell betingelse og/eller begrunnelse for vedtak: 

 

 

 

Org. nr: 989 568 116  Telefon: 69 17 27 20 

E-post: post@o-vgs.no www.osterbo-vgs.no 

 

mailto:post@o-vgs.no
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