
Årsplan 2020/21– Elev og lærlingtjenesten. Rådgiver, Miljøtjenesten, Helsesykepleier, Oppfølgingstjenesten, formidlingskoordinator og 
PPT 
HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Tidspunkt Innhold Ansvar Målgruppe 
Før skolestart Informasjon til lærere på alle 

avdelinger om elever med spesiell 
tilrettelegging og øvrige elever vi 
trenger å vite noe om for å legge 
godt til rette 

Leder s-team, rådgiver og OT Kontakt- og faglærere 

August: 
 
August til 1.september Restformidling Formidlingskoordinator og OT Elever uten lærlingplass 
August Starter arbeidet med utredning og 

sakkyndig vurdering 
PPT Elever, ungdom og lærlinger med 

behov for ekstra tilrettelegging 
August (Melbu) Forumspill i klasser som ønsker det. 

Coronatilpasset 
Miljøtjenesten Alle Vg1 elever 

August Info til lærere om elever med 
spesielle behov 

TO koordinatorer Elever med dokumentasjon 

August Generell overgangsinfo TO, rådgiver, OT Noen elever 
September: 
 
3.September Alternativ vg3 i skole  Elever som ikke har fått tilbud om 

læreplass. 
September og ut året Oppfølging av elever, ungdommer 

og lærlinger der det er satt i verk 
tiltak. 

PPT Elever, ungdom og lærlinger med 
behov 

August/September Elev- og lærlingtjenesten 
presenterer seg til klassene 

Elev- og lærlingtjenesten Alle elever 

7-10september Folkehelseuken Opplegg i kommunene Alle 
September Kartlegger alle ukjente som ikke er i 

skolen 
OT Ungdommer som ikke er i skolen 

men som har ungdomsrett 



Før 15 september Frist for oppmelding til 
privatisteksamen 

Privatisten Mulige privatister 

September Møte med elevrådet Elev- og lærlingtjenesten Elevrådet 
September/oktober Kurs i CD ord PPT/TO Koordinator/s-teamleder Lærere og elever 
September/oktober Tidlig avklaring av lærekandidater 

vg1/vg2 nivå 
Tas opp i s-team. TO Koordinator og 
formidlingskoordinator 

Noen få elever 

September Oppfølging av tiltak etter 
kartleggingstester i fellesfag 

S-team ved skolen og kontaktlærer Noen elever 

15. September Kartlegging av minoritetsspråklige 
elever 

TO Koordinator  Minoritetselever 

Oktober: 
 
6.Oktober (Melbu) Foreldremøte vg1 og vg2 Studierektor, ped.leder, elev- og 

lærlingtjenesten 
Alle foreldre 

      19 okt              
(STOKMARKNES) 

Foreldremøte   

10. Oktober Markering av verdensdagen for 
psykisk helse 

Elevrådet/elev – og lærlingtjenesten Alle elever 

Oktober 
 

Kontakte potensielle nye 
lærebedrifter 

Formidlingskoordinator Vg2 elever 

20 oktober Åpen skole Hele skolen 10 klassene 
30.Oktober Siste frist for elever som ønsker å 

avslutte året uten å miste retten til 
utdanning 

  

15 Oktober Frist for å skrive IOP TO Koordinator  og lærer Elever med sakkyndig vurdering 
November: 
 
November/Desember Overgangsmøte med 

ungdomsskolen for neste års 
søkere 

Sto team leder, TO, OT og PPT Ungdomsskoleelever som skal til 
vgs. som har behov for ekstra 
tilrettelegging 

November Status sjekk ang. 10 % fravær og 
fare for IV/Ib 

Rådgiver og lærere Alle elever 



6 og 7 november Karrieredager Hele skolen 10.klasser i regionen og våre 
elever 

Desember: 
 
17 Desember Hallturnering Miljøtjenesten/kroppsøving  UTGÅR? Alle elever 
Desember/Januar Kartlegging av 1.februarsøkere med 

evt. foreldresamtaler 
TO koordinator/rådgiver/ansvarlig for 
fremmedspråklige 

Elever med vedtak 

(Desember)/Januar Forberede til søking på nytt skoleår. 
Dele ut søkerinfo og info bøker 

Rådgiver Vg1 elever 

Desember Felles avslutning Ledelse/miljøtjenesten/elevrådet UTGÅR Alle elever 
Januar: 
 
Januar Vaksine  Helsesykepleier Avgangselever (Russ) 
Januar Forberede elever som skal søke 1 

februar 
PPT/TO koordinator/Rådgivere Elever med tilretteleggingsbehov 

Januar Yrkesfagdag Ledelse/Formidling/OT Alle vg2 elever 
Fokus hele måneden Karriereveiledning Karriererådgiver/Formidling/OT Alle elever 
Februar: 
 
1.Februar Frist for oppmelding til 

privatisteksamen 
Privatisten Mulige privatister 

1.Februar Søknadsfrist for elever som søker 
fortrinnsrett ved inntak 

TO koordinator og rådgiver Elever med fortrinnsrett 

1.Februar Søknadsfrist for ungdom som 
søker fortrinnsrett ved inntak og 
som ikke er i skolen 

OT Ungdom med fortrinnsrett som 
ikke er skolelev 

Februar Bistå elever med å søke læreplass Formidlingskoordinator Vg2 elever 
 Forberede elever som skal søke 1 

mars 
PPT/TO koordinator/Rådgivere Elever med tilretteleggingsbehov 

Februar/mars/april Karriereveiledning/informasjon om 
innsøking til høyere utdanning 

Karriererådgiver/formidling Alle elever 



Januar/Februar Orienterer om våre 
utdanningstilbud til 9 og 10.klasse i 
vår region 

Rådgiver/OT/lærere 9 og 10.klasse elever 

Mars: 
 
1.Mars Søknadsfrist for innsøking via VIGO Rådgiver og kontaktlærer Alle elever 
April: 
 

   

15 April Samordna opptak Rådgiver Elever 
April Åpen skole Hele skolen 9.klasser i hadsel 
April Russeinfo (Æ e mæ?) Helsesykepleier Avgangselever 
Mai: 
 
21. Mai Samhandlingsmøte PPT og ledelse  
Hele Mai og Juni Overgangsmøter med grunnskolene 

i hele regionen 
S-teamleder/ledelsen/rådgiver/OT/ 
helsesykepleier 

10.klassene i regionen 

Hele Mai og Juni Samtale med elevene med spesielt 
fokus på de uten lærling tilbud. 

Formidlingskoordinator/opplæringskontor Alle vg2 elever som søker 
lærlingplass 

Juni: 
 
Juni Sakkyndig vurdering skrives for 

elever som skal inn i skolen neste år 
PPT Elever med tilretteleggingsbehov. 

 
Juni Rådgiverskjema for elever som står 

i fare for å få IV eller IB i to eller 
flere fag 

Kontaktlærer/Rådgiver Elever i fare for å få stryk/IV 

Hele Juni Hjelp til søknad/CV skriving Formidlingskoordinator Vg2 elever 
 
 
 
Hele året 
 

Gratis mat i kantinen ettermiddag Miljøtjenesten Alle elever 



Hele året Gratis frokost tirsdag, onsdag 
torsdag 

Kantine Alle elever 

Hele året 
 

Åpen gymsal  Miljøtjenesten Alle elever 

Hele året 
 

Karriereveiledning Rådgivere, OT, hele skolen Alle elever 

Hele året 
 

Sosialpedagogisk veiledning Rådgivere, helsesykepleier, hele skolen Alle elever 

Hele året 
 

Veiledning/forebygging Helsesykepleier Alle elever 

Hele året Tilbud om vekkekontrakt Miljøtjenesten Alle elever som sliter med å rekke 
skolen 

Hele året Ukentlige møter i elev- og 
lærlingtjenesten ang fravær og 
sosiale utfordringer 

Elev- og lærlingtjenesten og lederne Alle elever 

 


