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Kjære foresatte på VG1
Vi er glade for at vi får ha din ungdom hos oss. Vi sender dere dette foreldrebrevet fordi vi gjerne vil
inkludere dere foresatte i alt det spennende din ungdom er med på å få til. Det er laget film om oss
for å lære opp andre skolefolk i det vi gjør, se gjerne den og hør hva elever og lærere sier:
https://youtu.be/MI_ZhsSNkuw

Korona
Vi er inne i en krevende tid med smitte i samfunnet og digital skole. Vi gjør vårt ytterste for at
elevene skal få være på skolen i et visst omfang for å møte lærere og venner. Vi har utarbeidet rutiner
for å senke smittefaren ved skolen. Disse kan du lese om på våre hjemmesider: Smittetiltak på Roald
Amundsen vgs - Roald Amundsen videregående skole. Til samfunnet er tilbake til normalt, gjør vi vår
beste for å gi elevene opplæring av høy kvalitet både digitalt og på skolen.
Det har som kjent vært et smitteutbrudd blant noen av elevene ved skolen. Dette skjedde i privat regi
– ikke på skolen. Smittesporingsteamet i kommunen og kommuneoverlegen følger opp hvert enkelt
tilfelle og har nå bedt alle elevene på skolen om å teste seg. Slik vil vi få oversikt og kontroll på
situasjonen.
Fagfornyelse
Midt oppe i dette jobber vi med å iverksette nye læreplaner på VG1. Det er et spennende
utviklingsprosjekt som har som mål å skape mer elevaktiv læring, økt motivasjon og følelsen av mer
relevant og framtidsrettet undervisning. I høst har vi fått til masse spennende undervisning og
opplevelser. I tillegg har vi fått inn mange spennende eksterne aktører, f.eks. hjerneforsker ved
NMBU, USA-ekspert fra TV2, redaktør i Østlandet Blad og representanter fra FN-sambandet for på
den måten å hente verden utenfor inn i undervisninga. Elevene har blant annet laget film, podcast og
nettavis.
Elevene gir oss tilbakemelding på at dette er morsomt, variert, lærerikt og at det gir mulighet for dyp
forståelse; man lærer jo om samme tema i flere fag, det gir oss godt perspektiv og hjelper oss til å
forstå. På elevundersøkelsen scorer skolen høyt på variert og praktisk opplæring, relevans og støtte
fra lærer. Elevene på Vg1 opplever mindre vurderingspress og mer tid til læring. Det er rett og slett
rørende å høre elevenes tilbakemeldinger.
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Trolljeger
Vi har i høst utforsket spennende tema innen «arv og miljø», «demokrati og medborgerskap» og
«bærekraftig utvikling». Før jul gjennomførte vi digitalt skolekjøkken med bærekraftig mat på
menyen og elevene lagde Bærekraft-TikTok om matsvinn, fattigdom, klesproduksjon,
miljøforurensing og miljøbevisste valg. Så spennende og kreativt. Resultatene vi får til på Roald
Amundsen er tema i en kommende episode av «Sellpodden», en podcast fra Høgskolen i Innlandet,
senter for livslang læring. Les dessuten gjerne vår sak på hjemmesiden: Det skjer mye spennende på
Roald Amundsen i høst! - Roald Amundsen videregående skole

Nå er vi inne i en periode som heter «Trolljeger» som blant annet handler om digital dannelse,
netthets, kildekritikk og kritisk tenkning. Vi hadde politiet på besøk 06.01 for å snakke om
bildedeling og digital atferd. På en anonym chat kom det fram en del umodne holdninger blant
enkelte elever, noe som illustrerer viktigheten av å ha dette inn i undervisninga. Vi får besøk igjen av
politiet for å ta en ny runde på det. Det tror vi kan være veldig lærerikt for elevene. Dette er jo midt i
deres hverdag og digitale virkelighet.

Fagvalg
Elever som går studiespesialisering, har på Vg2 og Vg3 halvparten av timene sine som valgfrie
programfag. I løpet av januar velger elevene på Vg1 programfag for Vg2. Elevene har fått
informasjon om fagvalg før jul, og i januar blir de mer kjent med fagene via faglærere og elever som
har fagene. Vi har også laget en brosjyre om fagvalg, den ligger tilgjengelig for elevene på Teams og
for alle på hjemmesiden: Fagvalg til skoleåret 2021/2022 for studiespesialisering - Roald Amundsen
videregående skole

Nærskoleprinsipp og Åpen skole
Fra skoleåret 2021/2022 inntreffer nærskoleprinsippet for søkere til VG1 i Viken fylkeskommune.
Det betyr at ungdom blir prioritert inn på sin nærskole. Dette har ingen påvirkning på elever som går
på VG1 i år. Elever med postnummer 1404, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415 og 1420 har Roald
Amundsen som nærskole hvis de søker studiespesialisering eller idrett på VG1.
Vi skal gjøre vår skole attraktiv for nye søkere og vise fram den flotte undervisningspraksisen vi har
på skolen vår. Vi inviterer i den forbindelse til Åpen skole 18.01. Denne bli naturlig nok digital i år.
Her vil vi presentere skolen for foreldre og mulige søkere fra 10. trinn for neste skoleår. Vi vil si mer
om studietilbudet, elevenes erfaringer med å gå på Roald Amundsen og dessuten enda mer om
tverrfaglighet og hvordan vi jobber med dybdelæring og utforskende elevaktivitet. Kanskje kan dette
være interessant for deg også? Åpen skole 18. januar - Roald Amundsen videregående skole. Velkommen
skal du være!
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