Velkommen til skolestart!
Endelig kan vi ønske alle elever hjertelig velkommen til skolestart her på Frederik II vgs. Vi
håper at alle i løpet av skolegangen her hos oss vil trives og utvikles både menneskelig og
faglig. Vi på Frederik II vgs ønsker å gjøre alt vi kan for å hjelpe dere til å fullføre, bestå og til å
nå individuelle mål. Dette skal vi gjøre gjennom å skape et helsefremmende læringsmiljø og gi
dere læringsorientert undervisning.
Kontaktlærer har under oppstartdagene informert om en rekke ting. Noe av det som ble
gjennomgått er så viktig at vi vil gjenta og utdype det i et eget skriv som dere kan hente fram
ved behov.
Nytt regelverk om skolemiljø
Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis
du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis du opplever at
skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med Fylkesmannen i Østfold. Hvis du ikke har det bra
på skolen, tar du kontakt med elevtjenesten eller utdanningsleder for programmet du går på.
Her på Fredrik II vgs. har vi følgende programansvarlige:
Veslemøy Gjeldnes, service og samferdsel
Helen Wernersen, idrett
Hilde Brohaug Hansen, studiespesialisering
Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte
Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor.
Fylkesmannen har opprettet kontakttelefon 913 73 822 som elever og foreldre kan ringe til i
saker som omhandler et trygt og god skolemiljø. Du kan ringe eller sende SMS hvis du ikke
opplever en trygg skoledag uten mobbing. Telefonen er betjent alle hverdager mellom kl.
0900 – 1500.
Du finner mer informasjon på Fylkesmannens nettsider: https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/
Barnehage-og-opplaring/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/
Se også Utdanningsdirektoratets nettsted: https://www.udir.no/nullmobbing/

Ordensreglementet
Som elev har du både forventninger og mål for skolegangen her hos oss. Skolegangen vil
være med på å forme deg både som menneske og som framtidig student eller yrkesutøver.
For at opplæringen i størst mulig grad skal kunne bidra positivt for den enkelte på kort og lang
sikt har vi noen forventninger til deg som elev. Vi forventer at du viser respekt, tar hensyn til
andre, deltar aktivt i undervisningen, at du medvirker til et godt læringsmiljø og arbeidsmiljø
for alle, at du holder god orden og at du bidrar til ryddighet
Vi har et ordensreglement som viser hvordan du konkret skal kunne oppfylle disse
forventningene, til beste for deg selv og fellesskapet. Følg lenka for å finne ordensreglementet
på flere ulike språk: https://www.ostfoldfk.no/opplaring/opplaring-i-skole/lover-og-regler/
skolereglement-pa-ulike-sprak.83318.aspx
Skolerute for skoleåret 2018-2019
I skoleruta finner du skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold. En
oppdatert skolerute vil til enhver tid ligger på internettsidene til Østfold Fylkeskommune. Følg
lenka: https://www.ostfoldfk.no/opplaring/opplaring-i-skole/skoledager-ferie-og-fridager/
Helsefremmende skole og elevråd
Her finner du litt informasjon om skolefrokost og midttimeaktiviteter
Her finner du informasjon om elevråd
Informasjon gitt ved skolestart
Det ble gitt masse informasjon ved skolestart. Under følger informasjon som ble gitt til
klassene første skoledag:
Oppstart 2-årig VG1, 1STUR
Oppstart 0LOVA og 0LOVB
Oppstart VG 1 og påbygg
Oppstart påbygg
Oppstart VG 2, VG3, VG4
Presentasjon som brukes i “Digital start”

