Studieforberedende
utdanningsprogrammer
vg2

Yrkesfaglige
Utdannelsesprogrammer
vg2
Byggteknikk 36
KEM 12

SSP

Studiespesialiserende
utdanningsprogram
184

MK

Medier og kommunikasjon
24

YSK
8

Nesbru
videregående skole
2020-21

Tilrettelagt opplæring
50 elever

IB

International Baccalaureate
31

Totalt vg2: 345 elever
Totalt Nesbru vgs: 882 elever
140 ansatte

Kontaktlærere VG2
Klasse

kontaktlærer

2BYA

Jan Eirik Trudvang janeiriktr@viken.no

2BYB

Hakon Wester hakonwe@viken.no

2BYC

Pål Brandsborg palbr@viken.no

2BYD

Jens Gunnar Andersen jensgunnaa@viken.no

2YSK

Kjell Hvesser kjellhv@viken.no

2IB

Jon Morten Steinveg jonst@viken.no

Ginny Hatlemark ginnyh@viken.no

2STA

Kristiane Roaldset kristianer@viken.no

Ingrid Anita Laulund ingridl@viken.no

2STB

Odd Vegard Paulsen oddp@viken.no

Mari Søgaard Flølo sogaardf@viken.no

2STC

Maria Folkedal mariaf@viken.no

2STD

Bjørn Skogstad bjornsko@viken.no

2STE

Trym Hals Gurigard trymg@viken.no

2STF

Solveig Lobben solveiglob@viken.no

2STG

Kristine Lunåshaug Tjeldnes kristinet@viken.no

2MKA

Sunniva Nervik sunnivan@viken.no

Siw Jerve siwj@viken.no
Iljen Huitfeldt iljenh@viken.no
Lars Petter Moss larspettem@viken.no

Viktige personer - i tillegg til lærere
Stilling

Navn

Epost

Rådgiver for Bygg- og anleggsfag (BA)

Eira Lohne

eiral@viken.no

Rådgiver for IB

Ingrid Anita Laulund

ingridl@viken.no

Rådgiver for Medie- og
kommunikasjonsfag (MK)

Inger Knuten

ingerkn@viken.no

Rådgiver for studiespesialisering (SSP)

Kathleen Hammervold

kathleeng@viken.no

Rådgiver for Bygg- og anleggstekning,
yrkes og studiekompetanse (YSK)

Eira Lohne

eiral@viken.no

Avdelingsleder BA og YSK

Rune Roland Kvaal

runekv@viken.no

Koordinator IB

Elizabeth Laney-Mortensen

helenl@viken.no

Avdelingsleder MK

Geir Totland

geirto@viken.no

Trinnleder VG2 SSP

Pia Snilstveit

piasn@viken.no

Helsesykepleier

Kirsti Vorren

Kirsti.oline.vorren@asker.kommune.no

Avsluttende fag vg2
SSP
Fremmedspråk
(ikke 1+2)
Matematikk
3 programfag

MK
Bygg
Fremmedspråk
Alle fag
(ikke 1+2)
Matematikk
Samfunnsfag
Geografi
Mediesamfunnet 2
Medieutrykk 2

YSK
Samfunnsfag
R1
Engelsk
Produksjonsfag

Rett til et trygt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har
det på skolen som er avgjørende.
Elever som opplever skolemiljøet som utrygt, må umiddelbart ta kontakt med skolen.
Skolens ansvar
Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Skolens ansatte har plikt til å gripe
inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold og rasisme. Hvis en
voksen på skolen vet om, eller tror, at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det
bra, skal hun eller han alltid:
• undersøke det som har skjedd
• gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
• si ifra til rektor
Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på
skolen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.
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, og rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken
videre.
For mer informasjon, anbefales Utdanningsdirektorates nettside:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

Nye læreplaner fra 2020
Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring fornyes de
neste tre årene. De nye læreplanene begynner å gjelde fra august 2020 på
VG1 og innføres trinnvis. Det vil si at våre vg2-elever beholder de gamle
læreplanene. Men den overordnede delen av læreplanverket er også ny, og
den vil gjelde for alle elever uansett ny eller gammel læreplan i faget.
Den overordnede delen erstatter det som tidligere het «generell del av
læreplanen». Overordnet del handler om opplæringens verdigrunnlag,
prinsipper for læring, utvikling og danning og prinsipper for skolens praksis.
Vi anbefaler alle å lese Overordnet del som dere finner på siden til
Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/

Læring på Nesbru;
Sammen skaper vi fremragende læring!
Skolens visjon er «Sammen skaper vi fremragende læring». Vi har høye ambisjoner
på elevenes vegne og vi har som mål at alle elever, uansett utdanningsprogram,
skal bli godt forberedt på videre læring. På Nesbru er arbeid i profesjonelle
læringsfellesskap en viktig kompetanse for både elever og ansatte, og fremragende
læring oppnår ingen alene, men i samarbeid med kollegaer og medelever.
Skolemiljøet
Nesbru vgs er en skole med stort mangfold. Vi er ca 800 elever fordelt på flere
utdanningsprogram og vi er rundt 130 ansatte. Vi liker å tenke at nettopp
mangfoldet er Nesbrus styrke. Skolen reflekterer ulike deler av samfunnet og våre
elever blir derfor godt forberedt på hva som kreves av samarbeidsevne og faglig
kompetanse i møte med senere studie- og yrkesliv.
Eleven i sentrum
Vi som jobber på Nesbru ønsker at verdiene læringsglede, profesjonalitet og
mestring skal prege arbeidet vårt. Læringsglede skal prege både ansatte og elever
idet de opplever faglig stolthet, arbeidsglede, en tydelig sammenheng mellom
fagene og aktualisering av dem, slik at læringen får mening og relevans til livet
ellers.

Forts.
Pedagogikken
På Nesbru er vi profesjonelle. Profesjonelle ansatte er faglig oppdatert, har yrkesstolthet,
er nysgjerrig på egen praksis, samarbeider med kollegaer, går foran med et godt eksempel
og er gode rollemodeller. Profesjonelle elever er aktive bidragsytere i undervisningen, de
samarbeider med elever og lærere ved å være gode lyttere, kommer med innspill basert på
egne og andres erfaringer og de viser omtanke for alle på skolen. De deltar i
klassediskusjoner og i elevrådsarbeid, med mål om å få til distriktets beste lærings- og
elevmiljø. Ved å være opptatt av gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever,
legger vi grunnlaget for et profesjonelt læringsfellesskap på alle nivåer.
Alle skal oppleve mestring på Nesbru. Tilpasset opplæring med gode, jevnlige
tilbakemeldinger skal være grunnmuren i all læring sammen med troen på at alle kan.
Læring er en prosess og det er viktig at våre elever blir kjent med og er bevisst på hvordan
akkurat de lærer best. Slik blir våre elever godt rustet for videre studier og for et langt
yrkesliv.
Organisering
Skolen legger til rette for opplæringssituasjonen for den enkelte elev gjennom å tilby
studieverksted, elevtjeneste og spesialpedagogisk koordinering. Det settes av tid til
organisering av pedagogisk personale i refleksjonsgrupper og faggrupper. Driftspersonalet
og det merkantile personalet er viktige støttefunksjoner i skolehverdagen.

Fraværsreglementet

Elevene har møteplikt til alle timer. Alt fravær føres på vitnemålet/kompetansebeviset
Fraværet føres i VIS
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/

Viktig å vite om fravær:
• Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær
• Udokumentert fravær større enn 10% i et fag, gir ikke rett til vurdering i faget og faglærer
kan ikke sette karakter
• Eleven kan kreve at inntil 10 dager dokumentert fravær per år ikke skal føres på
vitnemålet
• Rektor skal utvise skjønn (strengt) på udokumentert fravær mellom 10 og 15% i et fag.
• Høyt fravær, uansett grunn, kan føre til at lærer mangler vurderingsgrunnlag og at eleven
derfor ikke får standpunktkarakter
• Kronisk sykdom: Skolen ønsker bekreftelse fra foreldre når eleven er borte. Bruk gjerne
mail.

Midlertidige fraværsregler på grunn av
Covid 19

Fra og med mandag 24. august og ut oktober slipper elever å dra til fastlege
for å få dokumentert fraværet sitt. Elever med milde symptomer på
luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme
• For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020
gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i
videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding
(elever over 18 år)
• Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres
på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og
videregående skole.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidige-fravarsregler-er-fastsatt/id2736940/

NB! Se også vedlagte skriv om hvordan elever som er friske nok til å følge vanlig
undervisning, skal forholde seg.

Foreldresamarbeid vg2
• August 20
• Januar 2021
• Nyhetsbrev

Velkommen til nytt skoleår på Nesbru – informasjon
på mail
Foreldre- og elevsamtaler om halvårsvurdering
fra kontaktlærer, ca 5 per skoleår

NB! Det er viktig at skolen har korrekt kontaktinformasjon til
foresatte, dvs epost og telefonnummer. Dette trenger vi fordi vi
sender viktig informasjon på epost og sms.

