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OM VALLE HOVIN VGS
REKTOR TRINE ØISETH



VALLE HOVIN VIDEREGÅENDE SKOLE

• 500 elevplasser (Vg1,Vg2,Vg3)

• 56 ansatte

• Studiespesialisering m/toppidrett (egen søkekode)

• Studiespesialisering 

• Tilbake på sporet: Et eget tilbud for elever som har sluttet/eller står i fare for å slutte vgs (OT)

• Skolefaglig samarbeidsavtale med Vålerenga Fotball/Fotball Elite/Samfunn

• Fokus på læringsteknologi

• Aktivt bibliotek



VALLE HOVIN VGS- SAMMEN MOT MÅLET

Valle Hovin videregående skal gi et tilbud innen utdanning og idrett  som 

gir den enkelte elev en mulighet til å utnytte sitt potensiale, realisere sine 

drømmer og nå sine mål. 

Toppidrettstilbudet skal være landsledende når det gjelder organisering 

og gjennomføring  av den fotballfaglige undervisningen, samt 

kombinasjonen av skole og idrett  

Valle Hovin videregående skole skal å være en foregangsskole innen 

lærersamarbeid og målrettet oppfølging av den enkelte elev



VÅRE VERDIER

Valle Hovin vgs er bygd på trygghet, preget av lagånd og i stadig utvikling



DET VIL SI

• Alle elever og ansatte skal oppleve et miljø der det er lov å være seg selv, 

et miljø der det er lov å prøve, feile, men også lykkes og et miljø der alle 

vil hverandre vel

• På Valle Hovin vgs er alle på samme lag. Vi har felles mål og en tro på at 

vi kan gjøre hverandre gode. Vi drar i samme retning, er entusiastiske og 

heier på hverandre



MÅLET MED OPPLÆRINGEN

Elevene skal bli den beste utgaven av seg selv 

Det vil si:

• Lære mest mulig - nå så langt som mulig

• Bli i stand til å mestre eget liv, bry seg om andre og bli gode  

samfunnsborgere



SLIK JOBBER VI

INSPIRERT AV IDRETTEN

Elevene

• Setter seg mål - og jobber mot 

dem

• Vurderer eget arbeid

• Øver

Lærerne/trenerne

• Benytter elevaktiviserende metoder

• Ser den enkelte : Forventer, "har trua", 

støtter, oppmuntrer og gir 

tilbakemeldinger 

• Tilpasser til den enkelte



SLIK JOBBER VI

Alle
Inspirert av idretten ønsker vi "å skape en 
prestasjonskultur der vi deler kunnskap og 
erfaring, der vi inspirerer hverandre til å tenke 
nytt og der konkret kunnskap alltid vinner over 
synsing"  
(Aksel Lund Svindal om den norske medaljefangsten etter OL 

i Vancouver i 2010)



LÆRERSAMARBEID

• Samarbeidet skal bidra til mest mulig læring for elevene

• Lærerne er organisert i fagteam og observasjonsteam

• Tid til arbeidet er timeplanlagt



OBSERVASJONSTEAM

• Utnytte styrken i det kollektive samarbeidet

• Tre-fire lærere organisert i tverrfaglige team

• Observerer hverandres undervisning etter oppsatt plan

• Observere, diskutere, agere – ukentlig

• Tilpasse undervisningen



MØTEARENAER

• Fellesmøte (Ulike typer møter etter oppsatt plan)

• Fagteam

• Observasjonsteam

• Trekantmøter (Kontaktlærer, rådgiver og avdelingsleder. Oppfølging av 

enkeltelever/klasser)

• R-team (Rådgivere, avdelingsledere, PPT, helsesykepleier, rektor. 

Oppfølging av trekantmøter)



SAMARBEID MED FORESATTE

• To planlagte utviklingssamtaler(konferansetimer) per år.

• En om høsten(uke 43) og en om våren(uke14)

• Gjensidig kontakt



IDRETTSTILBUDENE
ASSISTERENDE REKTOR ESPEN FRØYSTVEIT



IDRETTSTILBUDET

• Skole/Intility Arena

• Ansatte

• Sambruk av klasserom/grupperom 

• Treningsfasiliteter

• 11'er bane

• Styrkerom

• Spinningrom

• Basissal

• Idrettshall



INNTAK

§ 6-11.Særlege reglar om inntak til einskilde 
utdanningsprogram mv.

«For inntak til (..) for idrettsfag i Vg1 kan fylkeskommunen 
fastsetje særlege reglar i den lokale forskrifta om inntak. 
Fylkeskommunane kan fastsetje at inntil 50 prosent av 
plassane i desse utdanningsprogramma kan tildelast på 
grunnlag av dokumentasjon av ferdigheit eller eventuell 
inntaksprøve, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av 
karakterar.»

• 32 elevplasser pr år 

• 50 % tildeles på bakgrunn av skolekarakterer

• 50 % tildeles på bakgrunn av kombinasjon 
karakter/ferdighet

• Vekting karakter/ferdighet

• Ferdighet definert gjennom forhåndsinnsendt CV/attest, 
samt gjennomført ferdighetsprøve



STRUKTUR

• Offentlig og gratis tilbud

• Partnerskap med Vålerenga Fotball (25 år)

• Tre trenere pr årskull (9 totalt)

• Bred fagkompetanse

• Tett samarbeid med alle klubber

• Planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og 
evalueringsfasen



INNTAK



ELEVEN I SENTRUM

Spiller/elev

Klubb

Hjem

KretsSkoletrening

Skole – andre 
fag



INNTAK
RÅDGIVER BØRT ERIK BERNTSEN



INNTAK

Poengsum:

Studiespesialisering: 48,2

Studiespesialisering med toppidrett: 47,9

Antall elever:

Studiespesialisering: 129 (120) – fire klasser

Studiespesialisering med toppidrett: 32 – en klasse



INNTAK



KLASSEFORDELING

- Klassebytte?
- Skolebytte?



ELEVTJENESTENE
RÅDGIVER SIW RISØY OG STURLA MENTZONI



ELEVTJENESTENE

• Rådgiver: Børt Erik Berntsen (A,B-klassene)

• Rådgiver og OT-koordinator: Siw Risøy (C,F-klassene)

• Rådgiver: Sturla Espolin Mentzoni (D,E-klassene)

• Helsesykepleier: Kine Bratbakk

• Miljøarbeidere: Mehmet Sønmez og Knut Arild Løberg



TODELT RÅDGIVERTJENESTE

Karriereveiledning: Fag og høyere utdanning

• Organisere aktiviteter knyttet til høyere utdanning

• Opplegg i klassens time/andre timer

• Individuelle samtaler

Sosial pedagogisk: Enkeltvis og i grupper

• Hele skolen: Markere verdensdagen for psykisk helse

• Samarbeid med helsesykepleier – opplegg i klassene

• Individuell oppfølging og samtaler



MILJØARBEIDERNE
MEHMET SØNMEZ OG KNUT ARILD LØBERG



FAG OG TIMEPLAN
STUDIELEDER HELGE BRATLAND



TIMEPLAN, FØRSTE SKOLEUKE



TIMEPLAN



FAGVALG

Valgbare fag på VG1:

• Matematikk 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk)

• Fremmedspråk (fransk, spansk, tysk)

• Toppidrett, breddeidrett

Forsering av fag



FAGVALG

På VG2 er valgmulighetene langt større

Foreldremøte om fagvalg avholdes torsdag 30. januar



KOMMUNIKASJON
STUDIELEDER HELGE BRATLAND



KOMMUNIKASJON

Hjemmeside Formelle saker og nyheter
Statisk informasjon

Facebook Uformelle saker fra skolehverdagen

Skolearena Oppfølging av elevenes fravær. Pålogging via portalen 
(fra hjemmesiden)

SMS/e-post Daglig kontakt mellom kontaktlærer og foresatte

Skolemelding Enkelte felles beskjeder til alle foresatte



FRAVÆR
STUDIELEDER HELGE BRATLAND



LOVFESTET OPPMØTE

Forskrift til opplæringsloven §3-3:

Eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten skal møte 

fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får 

grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten 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.



MELDING OM FRAVÆR

Akutt fravær

• Eleven gir beskjed til kontaktlærer snarest mulig.

• Eleven leverer dokumentasjon til kontaktlærer snarest mulig.

Planlagt fravær opptil én dag

• Eleven gir beskjed til kontaktlærer om fraværet i god tid.

• Eleven leverer dokumentasjon til kontaktlærer snarest mulig.

Planlagt fravær på mer enn én dag

• Elev og foresatte søker om permisjon på eget skjema. Rektor er 
saksbehandler.



MELDING OM FRAVÆR

Dersom en elev ikke kommer på skolen og heller ikke har gitt beskjed om 

dette, regnes det som brudd på skolens ordensreglement.

Eleven får da en ordensanmerkning. Flere anmerkninger kan medføre 

nedsatt karakter i orden.



FRAVÆRSGRENSEN

• Gjelder fravær i hvert enkelt fag

• Fravær over 10% gjør at eleven mister karakteren i faget.

• Mulighet for at rektor gjør unntak opp til 15%

• Gjelder kun udokumentert fravær



"DOKUMENTERT FRAVÆR"

Fravær som er dokumentert og som kan unntas fra fraværsgrensen

• helse- og velferdsgrunner (herunder legebesøk, tannlegetime, time hos BUP, avtale med 
skolehelsetjenesten og omsorg for egne barn)

• arbeid som tillitsvalgt

• politisk arbeid

• hjelpearbeid

• lovpålagt oppmøte

• representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur

• religiøse høytider utenom Den norske kirke (inntil to dager)

• noen av de obligatoriske delene av kjøreopplæringen (nytt høsten 2019)



DOKUMENTASJON

Fraværsårsak Gyldig dokumentasjon

Helsegrunner legeerklæring, dokumentasjon fra tannlege, fysioterapeut, 
psykolog, osv. (Ikke melding fra foresatte og ikke SMS-innkalling til 
time). 

Ved dokumentert kronisk sykdom, regnes melding fra foresatte 
som dokumentasjon for fravær.

Politisk arbeid: dokumentasjon fra den politiske organisasjonen (Ikke politisk 
streik)

Hjelpearbeid: dokumentasjon fra hjelpeorganisasjonen

Velferdsgrunner: tilstrekkelig med erklæring fra foresatte



ORDENSREGLEMENT
REKTOR TRINE ØISETH



ET GODT SKOLEMILJØ

• Vi aksepterer hverandre

• Vi inkluderer alle

• Vi er blide og hyggelige

• Vi ser hverandre

• Vi støtter hverandre

• Vi tar vare på skolen



ORDENSREGLEMENTET

En elev ved Valle Hovin vgs:

• Møter presis til undervisning og avtaler 

• Møter til avtalte vurderingssituasjoner 

• Leverer inn oppgaver til avtalt tid 

• Deltar aktivt i opplæringen 

• Melder fra ved fravær 

• Søker permisjon ved planlagt fravær 

• Spiser i friminutt/ pauser/etter avtale med lærer 

• Retter seg etter lærerens anvisninger



ORDENSREGLEMENTET

Mobiltelefon skal ikke være synlig eller hørbar i timen. 

Unntak:

1. Mobilen skal brukes i pedagogisk sammenheng. 

2. Du må av private årsaker være tilgjengelig på telefon. 

I begge tilfeller må det gjøres avtale med læreren ved starten av timen. 

Brudd på reglene vil føre til anmerkning. Det nye ordensreglementet i Oslo 

åpner for muligheten av å beslaglegge mobiltelefonen for kortere tid. 



ELEVENES SKOLEMILJØ
REKTOR TRINE ØISETH



§ 9 A-2 RETTEN TIL EIT TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

• Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, 

trivsel og læring.»



NULLTOLERANSE MOT KRENKING

• Skolen har nulltoleranse mot krenking, som mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering.

• Det er elevenes egen opplevelse som er avgjørende.  



SKJERPET AKTIVITETSPLIKT
– ELEV SOM KRENKER ELEV

Alle som jobber på skolen skal: 

• Følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø

• Gripe inn mot krenkende adferd dersom det er mulig

• Varsle rektor dersom de får mistanke om / kjennskap til at en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø. I alvorlige tilfeller skal rektor 

varsle skoleeier 



AKTIVITETSPLIKT

Skolen skal

Undersøke: 

• Ved mistanke om / kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø, skal skolen snarest mulig undersøke saken 

Sette inn tiltak: 

• Så langt det finnes egnede tiltak skal skolen sørge for at eleven 
har et trygt og godt skolemiljø. 

• Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i 
en sak



SKJERPET AKTIVITETSPLIKT
– DERSOM EN SOM JOBBER PÅ SKOLEN KRENKER EN 

ELEV

Dersom en som jobber på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en 

annen som jobber på skolen utsetter en elev for krenkelser:

• Vedkommende skal straks varsle rektor

• Rektor varsler skoleeier

• Er det en i skolens ledelse som krenker, kan skoleeier varsles direkte



VURDERING AV TILTAK 

Skolen plikter å sette inn tiltak som er egnede og tilstrekkelige til å løse 
elevens problem og sikre at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Tiltakene må være lovlige – innenfor rammene til opplæringsloven og annet 
regelverk.

• Tiltakene må være tilpasset den konkrete saken 

• Forholdsmessighet

• Barnets beste, jf. BK. art. 3 nr. 1

• Barnets rett til å bli hørt, jf. BK art. 12 

• Tiltakene må ikke gå på tvers av andre elevers rettigheter 



NÅR ER AKTIVITETSPLIKTEN OPPFYLT

• Det vil kunne være tilfeller der skolens aktivitetsplikt er 

oppfylt i en konkret sak selv om eleven og foreldrene 

ikke er fornøyde med skolemiljøet. 

• Om eleven/foreldrene ikke er enige, kan de få saken 

prøvd av Fylkesmannen, jf. § 9A-6. 



LÆREMIDLER
ADMINISTRASJONSLEDER KNUT OLE ROSTED



AVTALE OM LÅN AV IKT-UTSTYR OG LÆREBØKER

• Utlån av lærebøker i noen fag, f.eks. norsk og matematikk

• Bøkene leveres tilbake når skoleåret er over

• Øvrige bøker som lånes på biblioteket leveres når lånetiden utløper

• Utlån av IKT utstyr dvs. bærbar PC med strømkabel

• Elev/foresatt betaler leie. Skoleåret 2019-20 er leien kr 1 051 (tilsvarer utstyrsstipend -
Lånekassen)

• Oppbevares og behandles forsvarlig. Installasjon av maskin og programvare på PC utføres av 
skolen

• Evt. erstatning ved tap eller skade på utstyr. Utlånets varighet – så lenge låntaker er elev ved 
skolen

ELEV + FORESATT UNDERTEGNER LÅNEAVTALE. Anledning til å skrive under i dag



AVTALE OM LÅN AV IKT-UTSTYR OG LÆREBØKER



ENGA KANTINE
REKTOR TRINE ØISETH



ENGA KANTINE (FAZER)

• Fokus på smaksrik og sunn mat, tilpasset de unge

• Sambruk mellom elever og ansatte på skolen og ansatte i Vålerenga

• Leverer også mat i forbindelse med kamper på Intility Arena, private 

selskaper, sponsorarrangementer, osv.

• Åpningstid hverdag. Kl. 08:00 – 16 (15):00

• Salg kl. 08:00 – 14:00. Varmmat kl. 11:00-13:00




