


Ledelsen

Rektor Siv Børven-Moberg

Assisterende rektor
Avd.leder realfag

1STB, 1STC, 2STB, 2STC, 3STB, 3STC

Ane Krogsæter Aarre

Avd.leder idrettsfag og toppidrett
1STD,1IDA,1IDB, 2IDA, 2IDB, 2STD, 3IDA,3IDB, 3STD

Lars Erik Strand

Avd.leder språk og samfunnsfag
1STA, 1STE, 2STA, 3STA

Anne Mari Hetle Simensen

Avd.leder SA (studieprogram for arbeidslivstrening) Christine Racine

Avd.leder elevtjenesten Beate Hadler

Studieleder Inger Bjelke



Elevtjenesten

Rådgivere:

Beate

Frøydis

Anett
Nina

Los: 

Orji

Miljøarbeidere:

Anne

Daniel

Maria

Helsesykepleiere:

Nina

Hanna

PP-rådgiver:

Lars

NAV-veileder:

Manpreet



Husregler for et godt læringsmiljø 
Persbråten videregående skole skoleåret 2022-2023

Dato: ……………               …………………………...Elev …………………………………………….. Foresatte …………………….. ..Kontaktlærer

Vi møter presis Timene starter til ulike tider, og du har ansvar for å holde deg 

oppdatert på timeplanen din gjennom skoleåret

Vi leverer mobilen til læreren ved timestart Mobiltelefoner kan 

være forstyrrende for undervisningen. Lærerne praktiserer innsamling av mobiler i 

forkant av alle timer.

Vi har med nødvendig utstyr til timen Sørg for å ha med deg 

lærebøker, skriveutstyr, pc, treningstøy osv. når timen skal starte.

Vi sitter etter klassekartet til læreren I klasserommet har elevene 

faste plasser. Det er læreren som lager klassekartet.



Eksamen VG2

Alle elever skal 
trekkes ut til 
eksamen i ett fag, 
skriftlig, muntlig 
eller muntlig-
praktisk



Eksamen VG3

• Alle Vg3-elever skal opp til eksamen i norsk skriftlig, to skriftlige trekkfag og de skal ha en muntlig 
/ muntlig-praktisk eksamen.

For idrett:

• Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett 
trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.



Karriereveiledning

Vg2: Fokus på programfag og karrieremuligheter
• Rollemodeller fra yrkeslivet

• Gruppeveiledning

• Besøke høyskole/universitetsmesser 

• Besøk av Forsvaret

Vg3: Fokus på høyere utdanning

• UIO turneen

• Individuell veiledning

• Gruppeveiledning



FRAVÆRSGRENSEN
Det er ikke mulig til å få permisjon fra videregående opplæring. Noe fravær kan likevel dokumenteres, 
og dermed regnes som gyldig og ikke tellende på fraværsgrensen. 

Om en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag mister eleven retten til 
halvårsvurdering med karakter og/eller standpunktkarakter i faget. 

Eleven må legge frem relevant dokumentasjon for å få fraværet regnet som dokumentert, og med 
det unntatt fra fraværsgrensen. Fravær av helsegrunner må dokumenteres av sakkyndig.

Kontaktlærer må få beskjed om fravær samme dag. 

Varsling: 

Eleven: får varsel i VIS om de nærmer seg grensen og/eller er over grensen. Foresatte: får varsel om 
eleven er over grensen på Digipost eller brev i post.

Mål

Elevene skal møte opp og 

delta aktivt i undervisningen.



Vurderinger
Større vurderinger, heldagsprøver og fagdager står i VIS.

Vi er opptatt av det elevene gjør og får til underveis i timene og dette 
inngår i vurderingsgrunnlaget.

Det meste av vurderingene lærerne gjør er underveisvurdering. 
Sluttvurdering gjøres ved slutten av opplæringa.

Avgjørende for læring og 

kompetanseutvikling i fag er …

1. at elevene trener 

2. på det som er viktig i faget 

3. med smarte strategier 

4. mens de har det trygt og godt.



Idrett og idrettsfravær

Alle søknader om idrettsfravær skal sendes til Lars-Erik



Foreldremøter og foreldre-/foresattkontakt
skoleåret 2022-2023

17.11: Faglærer-café Vg1/2/3 Info om fagvalg

Speeddating med faglærere

01.12: Utviklings-samtaler

Kan også gjennomføres til andre 

tider. Frist for gjennomføring er 

09.12

Vg1/2/3 Varighet: 20 minutter

Ledelsen/støtteapparatet er 

tilgjengelig i kantinen.



Hva skjer i år for elevene? 

Elevråd

Revy

arriereuke

Idrettsturneringer

Aktivitetsdager



Foreldrenes arbeidsutvalg

Bli med!



Følg oss!

Skolemelding

Hjemmesiden vår - https://persbraten.vgs.no/
Kontaktinformasjon, nyhetsoppslag, permisjonssøknad, 
info fra møter, kalender m.m.

Facebook og Instagram

Oppdateringer fra turer, 
nyheter og hverdagen 
på skolen

https://persbraten.vgs.no/

