Opptartsamtale for elever og foresatte på Åssiden videregående
skole, august 2020
Elevens navn

Hva bruker du fritiden din til?

Hvilke forventninger har du til kommende skoleår?

Vi vil gjerne vite hvorfor du har søkt deg til vår avdeling?

Hva liker du best med skolen?
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Er det noen av fagene du spesielt gleder deg til?

Er det noen av fagene du gruer deg til?

Hva er drømmejobben din?

Som skole legger vi vekt på :

Hva tenker du om det?

✓ At du møter presis

✓ Møter til all undervisning

✓ Har med skolesakene dine

✓ Deltar aktivt i undervisningen

✓ Ikke forstyrrer undervisning og
medelever.

assiden.vgs.no
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✓ Du bidrar aktivt til et godt
klassemiljø/skolemiljø

Har du hatt ekstrahjelp/tilrettelegging i undervisningen?

Er det forhold ved din helse som er viktig for oss å vite om?

Spise og sovevaner

Notatfelt?

✓ Spiser du frokost før du går på
skolen?
✓ Spiser du lunsj hver dag?

✓ Når legger du deg til å sove om
kvelden? Klokkeslett
✓ Våkner du uthvilt om morgenen?

✓ Kommer du presis på skolen
hver dag?

Hvem bor du sammen med?
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Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for at du skal lykkes på skolen. (Vi
sender e-postrapport om ditt fravær og anmerkning til foresatte hver uke) Hva mener
du at dine foresatte kan bidra med gjennom skoleåret?

Hvordan kan dere som foresatte bidra til et godt samarbeid?

10% fraværsregel, hva betyr dette?
Du må møte til all undervisning, hvis du får mer enn 10% udokumentert fravær vil du
ikke få karakter i faget.

Hvis du har annet morsmål enn
norsk, hvor lenge har du bodd i
Norge?
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Fyll ut:
Jeg har bodd i Norge i ..…….. år (Husk
dokumentasjon)
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