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Planleggingsdag, nasjonale prøver og regler for overføring av
personopplysninger ved overgangen til videregående skole

Planleggingsdag for lærerne onsdag 24.november
Førstkommende onsdag har lærerne planleggingsdag. Temaet for denne dagen er VURDERING,
og vi får besøk av Beate Løtveit som skal bidra med tips og råd til videre arbeid på dette området.
Elevene skal derfor ikke møte på skolen denne dagen, som kompenserer for ekstra undervisning
i forbindelse med årets høstturer.

Nasjonale prøver
Skolen har i høst gjennomført nasjonale prøver i lesing, engelsk og matte. I år er det nytt at også
9.trinn har gjennomført disse prøvene (lesing og matte). Resultatene for skolen er ikke klare i alle
de tre fagene ennå, men vil bli det i løp av ganske kort tid. Når det gjelder resultatene til den
enkelte, så vil alle elever som har deltatt få skriftlig informasjon med sin score, og i tillegg tallene
for kommunen og landet for øvrig.

Nye regler for overføring av persondata i forbindelse med overgang til vgs.
Det har nylig kommet nye retningslinjer for hvordan skolene skal gå frem når de skal overføre
personopplysninger og karakterer i forbindelse med søknad til videregående skole. Det er nå
pålagt at skolene må ha elevenes samtykke, før de kan overføre slike opplysninger. For å kunne
overføre julekarakterene må årets 10.klassinger allerede nå undertegne en erklæring der de gir
skolen tillatelse til å overføre personopplysninger og karakterer til Fylkesmannen i Buskerud.
Dette blir organisert av skolen. For elever som er under 15 år må foresatte underskrive i tillegg.
Avgangselevene vil deretter bli opprettet som søkere på www.vigo.no, og skal etter jul selv søke
på de videregående kursene de ønsker. På dette nettstedet må de bruke ”MinID”, som er en
personlig innlogging til mange av de offentlige tjenestene, slik som skatteetaten, lånekassenen,
osv. Ytterligere informasjon om bruk av og tilgang til MinID, samt elevens pin-kode, vil bli sendt
ut til den enkelte i et brev fra Difi/Skattedirektoretet.
Skolen er i disse dager midt inne i en periode med elevsamtaler og konferanser. Dette er en
gylden mulighet for skolen, elevene og de foresatte til å utveksle nyttig informasjon om elevens
læringsmiljø og prestasjoner i fagene. I år prøver vi ut en ny ordning der alle skolens lærere er
tilgjengelig for samtaler. Dette er gjort for heve kvaliteten og presisjonen på kommunikasjonen
mellom skole og hjem. Ordningen skal evalueres etterpå.
Er det ytterligere spørsmål om noe av dette, kan dere ta kontakt med skolen.
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