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Danielsen videregående skoles visjon 
Skolen der unge mennesker blomstrer – i faglig utvikling, i personlig utfoldelse 

og i møte med Guds kjærlighet 

VIP-makkerskap 
Vi vet at det faglige og det sosiale henger tett sammen, og at elevene bruker 

mye energi de første ukene på å finne sin sosiale plass. Fra første skoledag i 

høst er elevene blitt satt i makkerpar og -grupper i alle fellesfag. Etter tre uker 

dannes det nye makkerpar og -grupper. Programmet varer i 3x3 uker, men kan 

også brukes lengre ved behov.  

VIP-makkerskap handler om kollegialt felleskap, likt det man finner på en 

arbeidsplass. Det handler ikke om påtvunget vennskap fra de voksne, selv om 

man erfarer at makkere ofte kan bli venner.  

 

VIP-makkerskap skal bidra til: 

• En mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole.  

• At elevene skal bli kjent med flere i klassen 

• Å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig.  

• Å øke elevers sosiale kompetanse. 

• Å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket. 

Elevenes skolemiljø 
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring. (Opplæringsloven §9A) 

Skolens ansatte har plikt til å  

• gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig 

• si ifra til rektor 

• undersøke det som har skjedd 

 

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe 

krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen. 

  



 

 

 

Fravær fra skolen 
Eleven kan bare være borte fra skolen når sykdom og andre spesielle 
omstendigheter hindrer dem i å møte.  
Eleven må dokumentere alt fravær, foresatte for elever under 18 år! 
I utgangspunktet gis det ikke permisjon til ferier eller annet, men det kan ved 
spesielle omstendigheter likevel innvilges inntil 3 dager. Permisjon tas da ut på 
eget ansvar. 
 

10% regelen ved fravær: 

Følgende er godkjent som dokumentert fravær i forhold til 10%-regelen: 

• Det som tilfredsstiller reglene for fravær som ikke kommer på vitnemålet 
(kalt «Stjernefravær» i vårt skolereglement). 

• Legetimer, tannlegetimer, fysioterapeut, timer til BUP e.l.  

• Annen dokumentasjon fra sakkyndige som for eksempel lege, 
fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Frem til 
01.10.2021 er melding fra foresatte/egenmelding (over 18 år) gyldig som 
dokumentasjon på fravær av helsegrunner. (Midlertidig unntak fra Udir. 
Se udir.no, Skole – informasjon om koronatiltak i skolen). 

• Sikkerhetskurs i forbindelse med kjøreopplæring. 
 

Timegrensene for varsel/ikke karakter: 
 

Uketimer fag  
(i skoletimer): 

IPF fravær etter §4b 
1. halvår i skoletimer:  

IPF fravær etter §4b 
2. halvår i skoletimer: 

 Varsel Over 10% fravær 
(mister karakter) 

Varsel Over 10% fravær  
(mister karakter) 

10 15 19 32 38 

7 9 14 21 27 

6 7 12 18 23 

5 6 10 15 19 

4 5 8 11 15 

3 4 6 8 12 

2,5 3 5 6 10 

2 2 4 4 8 

«Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han 

eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med 

karakter eller standpunktkarakter i faget» 
 



 

 

 

Når skal elever ikke møte på skolen under koronapandemien? 

Elever og ansatte med luftveissymptomer: 

• Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke 
møte på skolen.  

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: 
• Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i 

isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). 
Retningslinjer til forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet. 

Testing kan erstatte karantene for elever: 
• Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter på skolen teste 

seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, 
eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.  
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https://www.fhi.no/
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