Årshjul for videregående skoler i Aust-Agder
Oppfølging av elever og elevenes psykososiale miljø
I dette årshjulet er det lagt inn handlinger knyttet til Kvalitetsdokument 4: Tett på! Oppfølging av elever
i videregående opplæring og Kvalitetsdokument 5: Nulltoleranse! Elevenes psykososiale skolemiljø.
Dokumentene ligger her.
a. Noen handlinger går fortløpende gjennom hele skoleåret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

følge opp elevers trivsel på skolen
følge opp elevers fravær
vurdere hver enkelt elevs læringsutbytte og hvordan eleven ligger an i forhold til samlede
opplæringsmål (underveisvurdering og egenvurdering)
vurdere tiltak om noen trenger tettere oppfølging, prøve ut og evaluere
vurdere om det er elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen og dermed bør
henvises til PPT for sakkyndig vurdering
vurdere varsel om fare for IV i fag samt nedsatt orden og adferd
vurdere om minoritetsspråklige elever skal fortsette med særskilt språkopplæring eller følge
ordinær undervisning
oppdatere elevers status i SATS (sluttere, endring av fag og lignende)
melde avbrudd på eget sluttskjema

b. Handlinger knyttet til en bestemt tid, er beskrevet i årshjulet som følger.
Med rødt – gjelder i hovedsak oppfølging i klasserommet
Med blått – gjelder i hovedsak inntak og endring av koder, ansvar rådgiver/ledelsen
Med grønt – gjelder i hovedsak elevenes psykososiale skolemiljø
Handlinger

Gjelder
elevgruppe

Ansvar

Tid

Identifisering av elever med spesielle behov

Alle

Vgs.

Før
skolestart

Planleggingsdag – rutiner for skolemiljø (K5)
presenteres for ALLE ansatte

Alle

Vgs.

Før
skolestart

Planleggingsdag – rutiner for oppfølging av elever K4
presenteres for alt pedagogisk personale

Alle

Vgs.

Før
skolestart

Klasselærerråd – overføring av informasjon om elever
(identifisering)

Alle

Vgs.

August

Vgs. henter inntaks- og ventelister fra VIGO skole. UTD
sender hver enkelt skole melding om hvordan videre
inntak skal skje.

Alle

UTD/

August

Vg3 fagopplæring i skole – inntak og oppstart, egen
skolerute

Vg3
fagopplæring i
skole

Vgs.
FAG/
Vgs.

August

1

Skolene oppdaterer elevregistre fortløpende i SATS.
Leveres 2. september.

Alle

Vgs.

Fra
skolestart
til 01.09.

Gjennomgang i klassen av ordensreglement, IKT-regler,
regler for nettbruk, plan for psykososialt miljø

Alle

Vgs.

August

VIP/VIP makker

Alle

Vgs.

August

Etablere elevråd

Alle

Vgs.

September

Vgs.

September

Tema skolemiljø
Konstituere skolemiljøutvalg
Oppstartsamtale

Alle nye elever

Vgs.

August

Kartlegging av grunnleggende ferdigheter (regning,
lesing, engelsk) samt norskspråklig kompetanse hos
minoritetsspråklige elever

Vg1, påbygg og
nye elever Vg2
og Vg3

Vgs.

Medio
september

Klasselærerråd - oppfølging: deling av informasjon og
drøfting av konkrete tiltak utover ordinær tilpasset
opplæring eller ekstra faglige utfordringer som nedfelles
i en oppfølgingsplan for hver enkelt

Alle

Vgs.

Medio
september

Foreldremøte Vg1 og Vg2

Vg1 og Vg2

Vgs.

August september

Vurdere statusen til hver enkelt elev og hvordan eleven
ligger an i forhold til samlede opplæringsmål

Alle

Vgs.

Senest
01.10.

Elever med mål
grunnkompetanse

Vgs.

Senest
01.10.

Undervisningsevaluering

Alle

Vgs.

Senest
01.11.

Midtveisvurdering 1

Alle

Vgs.

Innen
01.11.

Elever som kan ha behov for utvidet tid, må diskuteres i
ressursteam før en evt. henvisning til PPT
Vurdere enkeltvedtak om særskilt språkopplæring på
bakgrunn av kartlegging av norskspråklig kompetanse

Eventuell endring av kode i SATS jf. telledato
Gjennomføre samtale mellom rådgiver, kontaktlærer,
PPT og elever som har søkt og/eller anbefales
grunnkompetanse.
Endring av kode i SATS, jf. telledato
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Klasselærerråd

Alle

Vgs.

01.11.

Søknadsfrist for særskilt tilrettelegging av eksamen

Alle

Vgs.

Innen
01.11.

Foreldresamtale for elever under 18 år

Alle

Vgs.

Medio
november

Elevundersøkelsen

Alle

Vgs.

Egen frist

Gjennomføre halvårsvurdering i fag, orden og adferd

Alle

Vgs.

Desember/
januar

Vgs.

Januar/
februar

Læringsmiljøet
Oppfølging av elevers faglige utvikling, fravær, orden og
adferd, vurdere oppfølgingsplaner, drøfte saker som
skal til skolens ressursteam
Elever som kan ha behov for utvidet tid, må diskuteres i
ressursteam før en evt. henvisning til PPT

Elevsamtale, inkludert elevens egenvurdering av
hvordan opplæringen fungerer

Årsrapportering, bl.a. på skolemiljø
Ferdigstille og legge ved kompetanseplan for elever
som søker læreplass (lærekandidater) i samarbeid med
bedrift.

Elever med mål
grunnkompetanse

Vgs.

Innen
01.02.

Søke om læreplass for søkere med behov for
tilrettelegging

Søkere til
læreplass med
tilretteleggingsbehov i bedrift

Vgs.

Innen
01.02.

Søkere med
fortrinnsrett og
individuell
søknadsbehandling

Vgs.

Innen
01.02.

Dersom en elev med ungdomsrett i Vg1 eller Vg2 ikke
søker vgo., skal skolen kalle inn eleven til
avklaringssamtale. Er eleven mellom 16 og 21 år, skal
OT delta i samtalen og rådgiver på skolen skriver en
oppfølgingsavtale.

Elever med
ungdomsrett
som ikke søker
videre

Vgs.

Innen
01.04.

Individuell søknadsbehandling for søkere til skoleplass,
og avklaringsmøter

Søkere med
vedleggsskjema

Vgs./
UTD/
PPT

Februar mai

PPT må kalles inn til avklaringsmøter i forkant av
innsøkingen
Søke om fortrinnsrett og inntak etter individuell
vurdering (inkl. minoritetsspråklige) til Vg2 og Vg3, med
nødvendige vedlegg
Sjekke ut at elever har opplæringsrett ved innsøking
Elever som søker læreplass, må oppfordres til å legge
inn informasjon om YFF i Vigo
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Alle

Vgs.

Innen
01.03.

Elevsamtale, inkludert elevens egenvurdering av
hvordan opplæringen fungerer

Alle

Vgs.

Innen
01.03.

Kartlegging av norskspråklig kompetanse til
minoritetsspråklige elever for å vurdere om tiltak skal
fortsette. En endring krever enkeltvedtak.

Minoritetsspråklige

Vgs.

Mars

Søknad ordinært inntak

Søkere til
skoleplass og
læreplass

Vgs.

01.03.

Midtveisvurdering 2

Alle

Vgs.

Innen
01.04.

Ukvalifiserte søkere til skoleplass og læreplass avklares
på avgiverskole, evt. av OT

Ukvalifiserte
søkere til
skoleplass og
læreplass

Vgs./
OT

01.04.

Individuell søknadsbehandling for søkere til læreplass,
avklaringsmøter

Søkere til
læreplass med
vedleggsskjema

FAG

April

Skolene vurderer søkere med vedleggsskjema mht.
tilbud om tilpasset opplæring/spesialundervisning

Søkere med
vedleggsskjema

Vgs.

Mars-mai

Søknadsfrist for særskilt tilrettelegging av eksamen

Alle

Vgs.

01.04.

Gjennomføre halvårsvurdering/standpunktfastsettelse i
fag, orden og adferd

Alle

Vgs.

Juni

Vgs. avklarer ukvalifiserte søkere etter fastsettelse av
karakterer, og må melde inn de ukvalifiserte søkere til
UTD

Ukvalifiserte
søkere

Vgs.

Juni

Nye søkere (barnevern, minoritetsspråklige) i løpet av
sommeren

Nye søkere

UTD/
Vgs.

Juli/aug.

Klasselærerråd og kontaktlærer
Læringsmiljøet
Oppfølging av elevers faglige utvikling, fravær, orden og
adferd, vurdere oppfølgingsplaner, drøfte saker som
skal til skolens ressursteam
Elever som kan ha behov for utvidet tid, må diskuteres i
ressursteam før en evt. henvisning til PPT
Melde fra til ledelse og rådgiver om elever som står i
fare for ikke å være kvalifisert på neste nivå

Sjekke ut at elever har opplæringsrett ved innsøking
Elever som søker læreplass, må oppfordres til å legge
inn informasjon om YFF I Vigo
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