
Velkommen til Foreldremøte

Vg1 - studiespesialisering
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Velkommen til oss!

Kristiansand katedralskole Gimle

• Kristiansand Katedralskole (1686)

• Gimle videregående (Kristiansand 

Handelsgymnasium, 1921)

• Slått sammen 2007 (Nybygg 2010)

Studietilbud for 1600 elever 

• Studiespesialisering + toppidrett med realfag: 32 grupper

• International Baccalaureate (IB): 2 grupper 

• Idrettsfag: 13 grupper

• Service og samferdsel: 4 grupper

• Helse- og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeiderfag: 11 grupper

• Arbeidslivstrening og hverdagslivstrening: 3 grupper

• Voksenopplæring; studiekompetanse kveldstid: 100 elever



Skolens verdier

Kunnskap, Kultur og Glede

• Kunnskapsformidling og 

kunnskapsutvikling står i sentrum

• Et trygt og inkluderende miljø der elevene 

bidrar aktivt til hverandres læring 

og engasjerer seg i fellesskapet og i 

elevdemokratiet
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Innsøking og klassesammensetning Vg1 20/21

331 elever på ordinær ST (vg1) fordelt på 12 grupper

• 1STA-1STJ - ordinær studiespesialisering

• 1STI – studiespesialisering, pre-IB. Deler av undervisningen på 
engelsk. Forberedelse til 2IB og 3IB.

• 1STR - studiespesialisering – realfag med toppidrett. 3-årig løp.

• Sammensatt gruppe: fra 30 ungdomsskoler.

• 46% jenter, 54% gutter.

• Språk – Tysk, fransk, spansk og kinesisk. (Foreløpig venteliste på 
spansk og Tysk I.)

• Matte – 1P og 1T.

• Norsk – Elevene i Vg1 og Vg2 vil få en samlet karakter i norsk 
skriftlig, i stedet for separate karakterer i hovedmål og sidemål til 
termin 1 og termin 2. Muntligkarakteren vil bestå som egen karakter.



Skolestart - Hvorfor makkerskap?
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Mål: Læringsutbyttet øker for alle elever. 

Kollegialt samarbeid i et godt og trygt læringsmiljø. 

Som skole ønsker vi at våre elever skal oppleve KKG som en inkluderende 

skole for alle. Vi ønsker at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal ha 

en aktiv rolle i skolesamfunnet, i de ulike læringsmiljøene, og at de kan bidra 

positivt til fellesskapet. Dette forutsetter trygghet, trivsel og et godt 

læringsmiljø i de ulike gruppene. 

https://kkg.vgs.no/for-elever/makkerskap/

https://kkg.vgs.no/for-elever/makkerskap/


Hva er makkerskap? 
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• Rent praktisk blir klassen fra første skoledag delt 

inn i makkerskap på to som igjen tilhører en 

makkergruppe på fire personer. Makkerskapene og 

makkergruppene er utgangspunktet for faglig og 

sosialpedagogisk arbeid i klassen. 

• Makkerperiodene går over 3x3 uker der elevene 

bytter makkere hver tredje uke. Makkerskapet 

organiseres av kontaktlærer i hver klasse. 



Kontakt skole - hjem
• Skolen ønsker et godt samarbeid med hjemmet, og forholder 

seg til elevens foresatte frem til fylte 18 år. Gjerne lenger 

dersom eleven tillater det.

• Vi inviterer til foreldremøter i september for elever i vg1 og 

vg2.

• Foreldrekonferanser gjennomføres i uke 44 og 45, foresatte 

og eleven møter kontaktlærer. Fokus er elevens trivsel og 

mestring (ikke karakterer).

• Rådgiverne inviterer foresatte i vg1 som har spørsmål om 

fagvalg i januar. Dette er etter at elevene har fått informasjon 

om fagene på skolen.

• Skolen har pleid å invitere til Åpen skole i januar. 

Forbehold – smittesituasjon.

• Frist for å velge fag er 31. januar for vg1 elevene.
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Vær interessert i skolearbeidet – det hjelper!

• Elev-PC gjør det lettere å følge med.

• Its-learning:

• planer i alle fag + egen elev-gruppe med felles 
info

• fellesinformasjon for klasse og faggruppe

• SkoleArena:

• termin- og standpunktkarakterer

• fravær

• anmerkninger i orden og atferd

Følg oss på: Facebook www.facebook.com/kkg.vgs/

http://www.facebook.com/kkg.vgs/


Koronahåndtering på KKG

Tre generelle smittevernstiltak – i prioritert 

rekkefølge:

1. Syke skal være hjemme (selv med milde 

symptomer).

2. Hold avstand – minst 1 meter i de fleste 

situasjoner (ikke klasserom).

3. God håndhygiene (vaske og/eller sprite 

hender).



Trafikklys-modellen

Det er smittevernmyndighetene som avgjør 

hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal 

legges på ut fra smittesituasjonen.



Gult nivå – der vi er nå

1. Vi ber om at flest mulig kommer til skole på andre måter enn 
buss.

2. Man må sprite hender ved ankomst skole, og før og etter mat.

3. Vi har fulle klasser i undervisning – alle har faste plasser.

4. Vi kan la både ansatte og elever gå mellom «kohorter» 
(eks.vis bytte gruppe ved fordypningsfag - men faste plasser).

5. Vi ber alle om å holde minst 1 meters avstand alle steder 
utenfor klasserom.

6. Kantina har et begrenset utvalg – porsjonspakket – og det er 
ikke sitteplasser i kantina.

7. Vi oppfordrer til pauser utendørs.

ALT dette trenger vi 

hjelp av dere til å 

minne elevene på!



Ved oppstått smitte av elev/ansatt på KKG

• Skolen vil få melding om oppstått smitte via lokale helsemyndigheter,- men 

elev/foresatte eller ansatt skal også varsle skolen når smitte er påvist.

• I denne situasjonen vil skolen få hjelp av lokale helsemyndigheter som gir 

føringer og råd.

• Helsemyndighetene vil sammen med ledelsen på KKG vurdere hvem som skal i 

karantene som følge av et smitteutbrudd, og om deler av skolen må stenges som 

følge av utbruddet.



Nytt – fraværsføring og fraværsgrensen

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner (Udir 27. august)

• Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, 

slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram 

bekreftelse fra en foresatt, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Alle meldinger til 

skolen skjer via et egenmeldingsskjema som leveres kontaktlærer.

• Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde 

luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

• Hvis eleven fremlegger egenmelding/bekreftelse fra foresatte skal fravær av helsegrunner i 

ovennevnte periode ikke føres på elevenes vitnemål og ikke telles med i fagfraværet (10% regelen).

• Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. 

Departementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre 

unntakene.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481

https://kkg.vgs.no/_f/p16/ia84f7925-f1a2-414d-8eae-00cf0787333a/egenmelding-ved-fravar-av-helsegrunner-hosten-2020.docx
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481


Behandling av personopplysninger og innsyn
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• Under fanen Elever/reglement finnes 

lenke til Agder fylkeskommune og 

samlet informasjon om hvilke 

personopplysninger som hentes inn, 

hva de brukes til og hvordan de 

oppbevares. 

• Samme sted er det lenket til et 

skjema for å be om innsyn i egne 

personopplysninger.

https://kkg.vgs.no/for-elever/reglement-og-rutiner/


Skolens reglement
• Ordensreglementet finnes i sin helhet på skolens hjemmeside

• Plan for elevenes skolemiljø - hvordan skolen jobber med regelverket 

knyttet til nulltoleranse mot mobbing (Opplæringslova  § 9-A):

• Elevene har krav på et godt miljø, ikke bare «fravær av ubehag».

• Skolen har aktivitetsplikt, det innebærer at:

• Alle ansatte skal følge med, og gripe inn og stoppe krenkelser med en 
gang hvis mulig.

• Si ifra til rektor (avdelingsleder).

• Rektor skal undersøke det som har skjedd.

• Skolen skal lage plan og følge opp med tiltak.

• Saken kan meldes til Fylkesmannen dersom du mener skolen ikke har 
gjort nok.

• Mobbeknapp (neste lysbilde)

• Se mer på www.nullmobbing.no
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https://kkg.vgs.no/for-elever/skolehverdag/skolemiljo/
https://kkg.vgs.no/for-elever/skolehverdag/skolemiljo/
https://www.udir.no/nullmobbing/


Digital mobbeknapp

Alle har rett til et miljø uten mobbing og krenkende atferd.

I elevundersøkelsen melder elevene om stor trivsel og lite mobbing på KKG.

Elevene kan si ifra om mobbing på ulike måter:

• Snakk med en lærer

• Meld fra muntlig eller skriftlig til avdelingsleder/rektor/veileder/leder

• Kontakt oppvekstombudet

• Bruk den digitale mobbeknappen (går til rektor/leder fagopplæring)

Den digitale mobbeknappen er tilgjengelig fra skolens nettsted og på skrivebordet fra elev-pc’en, den kan 

benyttes 24/7 og fungerer bra fra mobilen.

Pålogging MinID, ikke anonymt. Foresatte til elever under 18 år kan også varsle.

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/oppvekstombudet-i-agder/


Utdrag fra skolens reglement som er verdt å nevne

Gjelder alle vgs i Agder:

• Politisk vedtatt at mobil bare skal brukes etter avtale med lærer

Gjelder spesielt ved KKG:

• Ved vurdering i orden og atferd skal det til vanlig ikke legges avgjørende 

vekt på enkelthendelser, jf. Forskrift til opplæringsloven §3-5. Unntaket er 

dersom enkelthendelsen er særlig klanderverdig eller grov. Eksempler på 

hendelser som normalt gir nedsatt karakter er dokumentfalsk, fusk på 

prøver eller andre vurderingssituasjoner, vold eller trusler om vold mot 

medelever, og/eller skolens personale, opptak eller spredning av bilder, 

lyd og video uten samtykke og tyveri.
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Tilstedeværelse
Eleven plikter å møte presist til timen, og delta aktivt i 

opplæringen. Men noen ganger MÅ eleven være borte. Da 

forventer skolen:

• At elevene/foresatte snarest gir beskjed

• At eleven selv oppdaterer seg i forhold til det de har 
gått glipp av, og evt. gjør avtaler med faglærer

Fravær ut over 15 minutter, regnes som timesfravær. Likevel 

er det viktig at eleven kommer inn i klassen så fort som mulig. 

Høyt fravær kan resultere i: 

• manglende vurderingsgrunnlag  i fag

• nedsatt ordenskarakter dersom det ikke er meldt om 
årsak

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiniauvqP_OAhXB3SwKHWA4AlQQjRwIBw&url=https://trafikkforum.no/2015/11/01/strengere-regler-for-fravaer-i-videregaende-skole/&bvm=bv.131783435,d.bGg&psig=AFQjCNFVnkVTQQtMfQ4TwT6Q2bWBk285rg&ust=1473408369147940


Ved nødvendig fravær

• For å få karakter i faget, må eleven ha både vurderingsgrunnlag og mindre enn 

10 % udokumentert/ugyldig fravær

• 10 prosent er absolutt, og regnes av årsrammen i det enkelte fag

• Skjerpet dokumentasjonskrav (fra sakkyndig) på fravær ut over 10 % i det 
enkelte fag  

Ant. 

klokketimer

Ant. 45 

min. timer

45 min 

timer/uke

10% grense 

hele året

Fag

56 75 2 7,5 = 7t Kroppsøving, geografi

84 112 3 11,2 = 11 t Samfunnskunnskap

112 150 4 15 t Norsk, språk

140 187 5 18,7 = 18 t Engelsk, matematikk, naturfag



Fravær forts. 
• Hovedregelen at ALT fravær føres på vitnemålet. Unntak er at en kan søke om fratrekk på inntil 10 

dager på grunn av:

• Arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid og lovpålagte oppmøter 

• Inntil 2 dager fri knyttet til andre trossamfunn enn DNK

• Helse og velferdsgrunner

• Sykdom ut over tre dager m/legeerklæring

• Dokumentert kronisk sykdom

• Representasjon i arrangement (eks idrett) på nasjonalt eller internasjonalt nivå

• Kjøreopplæring, enkelte moduler

• Time hos skolens helsesøster, rådgiver, PPT, elevrådsarbeid eller avtalt samtale med rektor eller 

andre ansatte føres ifølge Opplæringslova ikke som fravær.

• Det er likevel en forutsetning at faglærer har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.  

• Hjemsending av varsel (ikke vurdering (IV) pga høyt fravær, nedsatt orden/atferd).
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Stor trivsel og godt miljø

• Elevene melder tilbake at de trives veldig godt

• Vi har et aktivt elevdemokrati

• Kontaktlærerne følger hver elev 

tett opp (sammen med rådgiver 

og avd.leder)

• 3 helsesykepleiere og 

6 rådgivere

https://kkg.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/kontaktlarere/
https://kkg.vgs.no/skolen-var/skolens-ledelse/
https://kkg.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/skolehelsetjenesten/
https://kkg.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/radgivere/


Mange aktiviteter

• Jammen

• Laget

• Debatten

• KRAFT (elevmagasin)

• Psykologikafe

• Nicaragua-samarbeid

• Bordtennis

• Brettspill i biblioteket

• Kunstsamling

• Boksamling

https://kkg.vgs.no/for-elever/skolehverdag/aktiviteter-pa-skolen/
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Skoleåret 2020-2021
• Torsdag 7. og 8. time blir brukt til ulike formål, blant annet prøver. Elevene vil få beskjed om 

hvilke torsdager de må møte på skolen til disse timene.

• Privatisteksamen, søknadsfrist 15. september (morsmålseksamen)

• Lånekassen, frist 15. november

• Fagvalg i vg2, intern frist 1. februar

• Søke skoleplass i vg2 i Vigo, 1. mars. Elever i vg1 MÅ søke! 

• Offentliggjøring av trekkfag: 14. mai

• Eksamensperioden: ca. 18. mai til 21. juni, kan bli enkelte studiedager

Skolekalenderen finnes på 
skolens hjemmeside

https://kkg.vgs.no/for-elever/skolehverdag/skolerute/


Rådgiver KKG = Sosiallærer + rådgiver
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1. Sosialpedagogisk rådgiving
• Personlige, sosiale eller emosjonelle vansker
• Sosiale forhold på skolen
• Tett samarbeid med kontaktlærere og helsetjenesten

2. Spesialpedagogisk tilrettelegging
• Særlige forhold som krever spesiell tilrettelegging

3. Karriereveiledning/karrierelæring
• Fagvalg og bevissthet rundt valg
• Innsøking til vg2/vg3/høyere studier
• Utveksling
• Yrkesorientering og bevissthet rundt muligheter

Spørsmål? Kontakt rådgiver

https://kkg.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/radgivere/


Utdanningsprogram for studiespesialisering 

Fellesfag 30 t/u:

4t Norsk
2t Kroppsøving
4t 2.fremmedspråk
5t Matematikk (A)
3t Samfunnskunnskap (A)
2t Geografi (A)
5t Naturfag (A)
5t Engelsk (A)

Fellesfag 15 t/u:

4t Norsk
2t Kroppsøving
4t 2.fremmedspråk (A)
3t Matematikk (A)
2t Historie

Fellesfag 15 t/u: 

6t Norsk (A)
2t Kroppsøving (A)
3t Religion (A)
4t Historie (A)

Programfag 15 t/u
Programområder:
• Språk, samfunnsfag 

og økonomi
• Realfag 

Programfag 15 t/u
Programområder:
• Språk, samfunnsfag 

og økonomi 
• Realfag 
• Idrett 
• Musikk, dans, drama

VG1 VG2 VG3

A – avgangsfag med 

standpunktkarakter



Matematikk i vg2 og vg3
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1T (5 t) 1P (5 t)

2P  (3 t)R1 (5 t)
+ 0,5 poeng

S1 (5 t) + 0,5 

poeng

R2 (5 t)
+ 1poeng

S2 (5 t)
+ 0,5 poeng

Vg1:

Vg2:

Vg3:

Alle elever må ha matematikk i vg1 og vg2. Fordypning kan velges i vg3 som et av tre programfag. 



Generelt om IB på KKG

• Et krevende 2-årig studium hvor det meste av undervisninga foregår på engelsk. 

• Elevene velger fordypning som i det norske systemet

• Studiet passer godt for motiverte elever

• Elever som skal studere i utlandet har en fordel

Lenke til IB på nettsiden vår

https://kkg.vgs.no/utdanningstilbud/ib-diploma-programme/


Hvem kan søke IB?
• Alle elever som har tatt vg1 stud.spes. i Vest-Agder

• 45 plasser, men individuelt opptak

Krav:

• T-matematikk med karakteren 4

• 4 i engelsk

• Snitt 4

• Gode arbeidsvaner



Fag på IB

• Elevene velger 6 fag:

• 3 fag på HL (Higher Level) - fordypning

• 3 fag på SL (Standard Level)

• Mange ulike fagkombinasjoner; men et språkfag, et realfag, et matematikkfag og et 

samfunnsfag er obligatorisk

• Vi tilbyr 19 ulike fag

• 26 timer i snitt pr uke



Karakterer

• Karakterskalaen er 1 – 7. 

• Man får max 45 poeng

• 24 poeng for å få IB-diplom

• 20 poeng for å få studiekompetanse i Norge

• Opptil 4 fordypningspoeng som i det norske systemet i språk- og realfag

• Elevene kan ta fysikk 1, IT 1 eller biologi 1 i Pre-IB og legge dette til IB-vitnemålet

Fordypningspoeng

http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/ib/poengberegning/


Gruppe Avdelingsleder Rådgiver

1STA Åshild Skofteland Kathrine Lindekleiv

1STB Åshild Skofteland Lillian Aase

1STC Åshild Skofteland Kathrine Lindekleiv

1STD Åshild Skofteland Kathrine Lindekleiv

1STE Tim Hope Siren Wulff

1STF Tim Hope Siren Wulff

1STG Tim Hope Siren Wulff

1STH Tim Hope Siren Wulff

1STI Vibeke Lauritsen Siren Wulff

1STJ Tim Hope Siren Wulff

Kontakt oss

Finn kontaktinfo til alle 

ansatte på skolens 

hjemmeside

https://kkg.vgs.no/kontakt-oss/

