Velkommen til foreldremøte 2018
Vg1 - Sandnes videregående skole
Ex Sapientia Libertas – av kunnskap kommer frihet

IDRETTSFAG
STUDIESPESIALISERING
v/Helge Ledaal, rektor

Sandnes vgs
STOR OG SPENNENDE SKOLE
Utdanningsprogram for:

➔ Idrettsfag (210)
➔ Studiespesialisering (810)

• Ca 1020 elever – største skole + størst fagtilbud
innen studieforberedende utdanningsprogram i Rog.
• 110-115 ansatte, 95 pedagoger

• 11 klasser på Vg1
–
–

2 IF
9 ST

Historie
• Skoleutviklingen – samsvar med byutviklingen
• Sandnes fra ladested til stor by.
– 4000 innbyggere i 1965 ➔ 75 000 i 2015 ➔ 100 000 (2030)
– Fra håndverk og industri - til handel, service og olje
• 2018 – 3 noenlunde like store off. vgs:
– Gand vgs:
ca 1000
– Vågen vgs: ca 850
– Sandnes vgs: 1020 (IF+ST)
– Investeringer på ca 2 milliarder i 3 nye vg skoler i Sandnes

«Fra elev til student»
Skolens mål:
– Være den foretrukne skolen i vår region innen idrettsfag og
studiespesialisering
– DBS: Gi den beste undervisningen og være i utvikling.
Mål: Et godt læringsmiljø for alle.
– Rekruttere de beste lærerne
– Tilby god oppfølging for elever som har behov (rådg., ressurslag)
– Ivareta den overordnede læreplanen ➔ hele mennesket
•
•
•
•

Ekskursjoner i regionen, partnerskap med næringslivet, institusjoner
Internasjonalisering, samarbeidsprosjekter over landegrenser
Læring om kulturer og land
Store tverrfaglige tema (Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap,
Bærekraftig utvikling)

• Dybdelæring

(i dybden – med overføringsverdi til andre fag/tverrf.)

Organisering
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rektor: Helge Ledaal
7 avdelingsledere: 6 ledere av ped.avd, 1 adm.leder
• Trinnleder Vg1-IF: Hans Petter Dalen
• Trinnleder Vg1-ST: Anne Merethe Tolo Øvstebø (Ansv: fremmedspråk)
• Eksamensansvarlig: Roar Nærheim
3 rådgivere (Anne Merethe Øvstebø, Heidi Helland, Ingrid Asmussen)
Ressurslag
Sosialpedagogisk team
Bibliotekar
IKT-pedagog, IKT-tekniker
Helsesøster
Skolepsykolog, PPT
Miljøterapeut

Satsingsområder v/ F-tinget
1. Læringsmiljø
Kultur for læring
Trygt og godt skolemiljø
Støttetjenester

2. Vurdering for læring
Underveisvurdering, veiledning og rådgivning, feedback
Egenvurdering

3. Læringsutbytte
Tilpasset opplæring
Gjennomføring m. fullført og bestått

SKOLEMILJØ
Nytt kapittel 9A i Opplæringsloven
Gjelder fra 1.8.2017

Makkerskap
• Makkerskap innført ved Sandnes vgs 2016-17, videreføres pga gode
tilbakemeldinger
• Intensjon: Makkerskap (elevpartner), tiltak for å bygge relasjoner
mellom elever i klassene – og bygge «trygt og godt skolemiljø»
• «Alle skal med» - «No one left behind»
• «Kollegialt fellesskap» mellom elevene, makkergruppen ivaretar
hverandre 2 x 2 (3), - «vi bryr oss»
• Nye makkergrupper hver tredje uke

Kap 9a - generelt
• Omhandler skolemiljøet:
• Fysisk skolemiljø, eks. inneklima
• Psykososialt skolemiljø
• Gjelder for alle elever i grunnopplæringen
• Gjelder aktiviteter på skolen og utenfor skolen – i
skolens regi, også på skoleveien

Nytt
• Elevene har en individuell rett til et trygt og
godt skolemiljø
• Elevens subjektive oppfatning legges til grunn
• Aktivitetsplikt for skolen ved opplevd brudd på
«trygt og godt skolemiljø»
• Hva betyr aktivitetsplikt?
•
•
•
•

Generelt blikk på at alle er ivaretatt i skolemiljøet
Spesifikt blikk på konkrete hendelser
Varsling til rektor
Handlingsplan m. tiltak

Aktivitetsplikten
• «Alle som jobber i skolen» – plikt til å følge med, gripe inn, varsle
- ved mistanke/kjennskap til «ikke trygt og godt skolemiljø».
Rektor varsles, skoleeier varsles ved brudd i ledelsen.

• Ved ansatte: «Det er uakseptabelt at noen som arbeider på skolen
krenker elever», dvs skjerpet aktivitetsplikt.
• Skolen: - plikt til å undersøke saken, plikt til tiltak.
• Elevenes medvirkning ➔ «skal bli hørt», «barnets beste» legges til
grunn.
• Dokumentasjonskrav: Plan for tiltak, dokumentasjon av iverksatte
tiltak

Nulltoleranse og god praksis
• Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser
• «Krenkelser skal tolkes vidt, men ikke slik at alle
kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser»
– Men altså legges subjektiv oppfatning til grunn

• Alle har plikt til:
– Følge med, gripe inn, varsle rektor / trinnleder

• «Skolens oppgave er også å lære elever å tenke kritisk
og å respektere andres meninger og overbevisninger»
• Lav terskel for å varsle ➔ rektor ➔ skoleeier (v/ voksne)

Informasjonsplikt
• Om elevenes rettigheter
• Om skolens aktivitetsplikt
• Flere ganger årlig; foreldremøter, klassene,
skolens nettsted etc.
• www.nullmobbing.no
• Varsling til elevene og foresatte ved
funn/hendelser ang. skolemiljøet

Rutiner
• Elever og foresatte skal informeres om innholdet i kap.
9a v/ skolestart
• Ved konkrete brudd – varsles foresatte (x 2) straks
• Foresatte og elev vurderer effekt av tiltak fra skolen
• Etter ei uke kan saken meldes til Fylkesmannen dersom
skolen ikke har satt inn tiltak etter at rektor er varslet
• FM utreder om skolen har utført sin plikt i fht loven

Fraværsordning i vgs - H-2016
• Søknad ➔ inntak ➔ forpliktelse ➔ frammøteplikt (all opplæring)
Vi legger til grunn at elevene ønsker å stille på skolen…

• Bekymringsfullt stort fravær ( «skulk»)i vgs ➔ Stortingsvedtak m.
krav om dokumentasjon i fht fravær fra undervisning
• Udokumentert fravær – maks. 10% av årstimer pr halvår
• Konsekvens: Bortfall av formell halvårsvurdering og evt.
standpunktkarakter
• Rektor skal bruke skjønn dersom bortfall av vurdering framstår som
klart urimelig
• Innen 15%
• Helsegrunner

Dokumentert fravær
• Alt fravær skal i utg.p. telle med i fraværs-%, men
følgende «områder» kan unntas fra %-opptelling med
dokumentasjon:
–
–
–
–
–
–
–
–

Helse- og velferdsgrunner
Arbeid som tillitsvalgt
Politisk arbeid
Hjelpearbeid
Lovpålagt oppmøte
Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
Velferdsgrunner (eks. mht egne barn)
Religiøse høytider utenfor Den norske kirke (inntil 2 dg)

Hva er godkjent dokumentasjon ?
• Fravær av helsegrunner: legeerklæring eller annen sakkyndig
(fysioterapeut, tannlege, psykolog).
– Dvs at egenmelding fra foresatte eller myndige elever IKKE er
gyldig dokumentasjon.
• Ved kronisk sykdom, under utredning eller oppfølging for
udiagnostisert sykdom kan egenmelding (foresatt/myndig) i
kombinasjon med annen dokumentasjon være aktuelt. Rektor
avgjør.
• Politisk fravær dokumenteres av politisk organisasjon, hjelpearbeid
av hjelpeorganisasjon.
• Velferdsgrunner (eks. begravelser) dokumenteres ved erklæring fra
foresatte/myndige elever.

Velferdsfravær
• Skriftlig søknad – med dokumentasjon (eget søknadsskjema)
• Vanlige velferdshendelser:
–
–
–
–
–

Dåp, bryllup, begravelser
Religiøse høytider utenfor Den norske kirke. > 2 dg
Deltakelse i politisk arbeid og hjelpearbeid
Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
Omsorgsoppgaver (eks. egne barn)

– Rektor godkjenner dokumentasjon og innvilger søknad i hvert tilfelle.

Fravær og forseintkomming
• Fravær registreres etter 15 min

• Anmerkning mht ordenskarakter
• Skjønn brukes når eleven ikke har kontroll over
årsaken til forseintkomming.

Varsel
• Varsel sendes ved ca 5-7% udokumentert fravær for å gi
mulighet til å rette opp forholdet.
• Om høsten: Regnes ut fra timetall i fag 1. halvår
• Om våren: Regnes ut fra timetall for hele skoleåret

• Ved 10% varsles trinnleder.
• Enkeltvedtak og bortfall av rett til halvårsvurdering v/
rektor

Bortfall av halvårsvurderinghva skjer?
• Ved 10 % (15%) udokumentert fravær
• Elever med bortfall av halvårsvurdering følges særskilt
opp i 2. halvår for å unngå bortfall også ved
standpunkt.
• VIKTIG: Elever som har overskredet fraværsgrensen,
har fortsatt rett på vurdering v/ vurderingssituasj.
• Fraværet har gått ned - Noen sliter med å organisere seg selv!

Frammøteplikt - fra dag 1
• Inntaksbrev: Info om frammøte 1. skoledag
• Ferieturer – ikke godkjent. ➔ 12 uker skoleferie
• Velferdspermisjoner:
Søknad til K-lærer (inntil 3 dg), eller avd.leder Petter
Dalen (ut over 3 dg)
• Vær obs ved bestilling av ferieturer i fht. skolestart og
skoleferier i løpet av skoleåret

Lærebøker
• Gratisprinsippet: Elevene låner bøker av skolen – verdi
ca 6000 kr pr «bokpakke». Verdier på 6 mill. for skolen
• Utleveres ved skolestart – som utlånsavtale med skolen
Felles opplegg i hele F-kommunen.
• Signering – samtidig med aksept av skoleplass. Dvs den
enkelte er ansvarlig for bøkene. Signeringen gjelder for
skoletida = 3 år
• Innlevering 18. juni 2019
• Manglende bøker, ødelagte bøker blir fakturert

Rådgivning og fagvalg
Ingrid Asmussen (sos.rådgivning)
Heidi Helland (YOU-rådgiver)
Anne Merethe Tolo Øvstebø (YOU-rådgiver og avd.leder)
Anne Merethe Tolo Øvstebø - trinnleder for VG1 + avdelingsleder for engelsk og
fremmedspråk
Erin Salvesen - trinnleder Vg2 + avd.leder for norsk
Idar Ree – trinnleder Vg3 + avd.leder for samfunnsfag og økonomifag
Roar Nærheim - avdelingleder, realfag
Bente Espedal - avdelingleder realfag + ansvarlig for forskerklassene
Petter Dalen – trinnleder alle ID-trinn, avdelingsleder Idrettsfag

Rådgivning i et 3-årig løp
• Vg1: Informasjon om valg av programområde og fag til Vg2
Utprøving av fag
Individuell veiledning etter behov
Utdanningsmessen «Ta utdanning» for studiespesialisering
• Vg2: Individuell veiledning etter behov
Utdanningsmessen «Ta utdanning» for idrettsfag
• Vg3: Orientering i klassene
Tilbud om individuell veiledning
Besøk fra eksterne institusjoner
Utdanningsmessen «Ta Utdanning»
Besøk på UiS

Plan for rådgivning VG1
•

17. oktober:

Informasjon om programfag i klassene

•

18. oktober:

Informasjonsmøte for elever om utveksling

•

14. november:

Utprøving av programfag + infomøte for foresatte

•

21. januar:

Utdanningsmesse i Stavanger (samfunnsfag), Vg2-IF

•

24. januar:

Åpent hus (for både foresatte og elever), mest for ST

•

Innen 22.feb.:

Valg av programfag til Vg2 (ST), IF – valg av
matematikk-Vg2

•

1. mars:

Søknadsfrist VIGO. Også ved søking til Vg2
konkurrerer elevene med poeng

Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering,
programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Omfang i timer

Vg1

Vg2

Ordinær
Religion og etikk
Norsk
Matematikk
Naturfag
Engelsk
Fremmedspråk
Samfunnsfag
Geografi
Historie
Kroppsøving
Sum fellesfag

113
140
140
140
113
84
56

112*
84

Vg3
Ordinær
84
168

112

Uten fr.språk gr. Sk.
84
168

140

56
56
420

113
56
421

113
56
561

Programfag fra eget programområde (fordypning)

280

280

280

Programfag fra studieforb. utdanningsprogram
Totalt omfang

140
840

140
841

841

56
842

842

Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studie-spesialisering,
programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi
Omfang i timer

Vg1

Vg2

Ordinær
Religion og etikk
Norsk
Matematikk

Naturfag
Engelsk
Fremmedspråk
Samfunnsfag
Geografi
Historie
Kroppsøving
Sum fellesfag
Programfag fra eget programområde (fordypning)
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram
Totalt omfang

4
5
5
5
4
3
2
2
30

30

4
3*

Vg3
Ordinær
3
6

4

Uten fr.språk gr. Sk.
3
6

5

2
2
15
10
5

4
2
15
10
5

4
2
20
10

30

30

30

Valg av programområde
Til Vg2 skal det søkes på programområde:
• Realfag

eller
• Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Valget er bindende for Vg2 og Vg3.
Programfagene utgjør 15 timer pr uke.

Programområde realfag
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematikk R1+R2 (1T i Vg1)
Matematikk S1+S2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Geofag 1+2
IT 1+2
Teknologi og forskningslære 1+2

Programområde språk,
samfunnsfag og økonomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internasjonal engelsk (Vg2)
Samfunnsfaglig engelsk/engelsk litteratur og kultur (Vg3)
Fremmedspråk: tysk, spansk, fransk (nivå 3), kinesisk (nivå 1+2)
Latin 1+2
Kommunikasjon og kultur 1+2
Sosiologi og sosialantropologi (vg2)
Sosialkunnskap (vg3)
Politikk og menneskerettigheter (vg3)
Samfunnsøkonomi 1+2
Økonomistyring (vg2)
Økonomi og ledelse (vg3)
Rettslære 1+2
Historie og filosofi 1+2
Psykologi 1+2

Andre programfag:
• Breddeidrett (vg3)

• Toppidrett (vg 2+3)

• Design og arkitektur (vg2+3)

Viktig å merke seg:

• Alle må ha 2 gjennomgående fag fra et programområde i Vg2 og
Vg3 for å få godkjent vitnemål (2+2)
• Elevens ansvar å velge fag som fører til godkjent vitnemål

Eks. kombinasjon: Programområde språk,
samfunnsfag og økonomi
Internasjonal engelsk

Samfunnsfaglig engelsk

Rettslære 1

Rettslære 2

Økonomi og ledelse

Breddeidrett

Eks. kombinasjon: Programområde realfag
VG2

VG3

Fysikk 1
Kjemi 1

Kjemi 2

Design og arkitektur 1

Design og arkitektur 2

Matematikk R1

Matematikk R2

Viktig å tenke over ved valg av
programområde og fag:
• Hvilke fag eleven liker
• Hvilke fag eleven mester godt
• Hvilke framtidsplaner eleven har – er det noen fag eleven trenger
for å nå målene sine?
• Eleven skal tenke framover – men ta utgangspunkt i her og nå –

eleven skal ha det fint i tre år mens han/hun går her.

Spesielle opptakskrav
• Noen studier har spesielle fagkrav utover generell
studiekompetanse. Eksempler: medisin, veterinær, ingeniør...
• Matematikk R1+2 og Fysikk er et typisk eksempel
• Oversikt over disse finnes på www.samordnaopptak.no

Førstegangsvitnemål
• Det vitnemålet som skrives ut etter fullført 3 år vgs
• Dersom en elev tar opp fag etter vg3 er fullført, kommer disse på
ordinært vitnemål.
• 50% av studieplassene ved høgskoler og universitet er forbeholdt

førstegangssøkere.
• Du kan være førstegangssøker fram t.o.m fylte 21 år.
• Poengberegning: Gjennomsnittet av alle karakterene på vitnemålet

x 10 (eks. snitt 4,8 gir 48 poeng) + eventuelle tilleggspoeng.

Tilleggspoeng
• Realfag: 0,5 p per fag per år
• R2 og Fy2: 1 poeng
• Fremmedspråk III: 1 poeng (NB: gjelder også for morsmål)
• Latin og kinesisk: 0,5 poeng per år
Til sammen: Maks 4 poeng
Elever som behersker et annet morsmål oppfordres til å
ta eksamen i dette språket. Store fordeler for vitnemålet!

Ta kontakt: Sos. – og YOU-rådgivning
YOU:
Heidi Helland: heidi.helland@skole.rogfk.no
Anne Merethe Tolo Øvstebø:
anne.merethe.tolo.ovstebo@skole.rogfk.no
Sosialrådgiver:
Ingrid Asmussen: ingrid.asmussen@skole.rogfk.no
Helsesøster:
Anne-Lill Oma: anne-lill.oma@sandnes.kommune.no
Skolen kan også henvise til PPT (via sos.rådgiver/helsesøster)

Ved bekymringer…god dialog!
• Trinnleder, avd.leder
• Rådgivere Ingrid Asmussen, Heidi Helland
• Rektor
• Kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeider i Sandnes
kommune, Aslaug Neteland (Ressurssenter for barn og familie)
Tlf: 915 14 929,

51 33 58 13

aslaug.neteland2@sandnes.kommune.no

Russ
• Skolens ansvar? Ønske om positive opplevelser…
Skolereglementet gjelder også i russetida!
• Foreldreansvar?
Refleksjon sammen med ungdommen om russeperioden
• Mediaoppslag sommeren 2018 om pre-russ-festing…
• Organisering og innsalg av arrangement og russeeffekter – skjer
tidlig …

Klassevise møter med kontaktlærer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gustav Kjølberg
Frode Hess
Siv-Jorunn Meland
Martha Sæstad Endresen
Kjersti Fandrem Høivik
Elin Folvik
Ingrid Wathne Eftestøl
Arne Reidar Hæåk
Maureen Elisabeth Mesaros
Ingrid Rosseland Fjose
Stian Hagli

-1IFA, 252
-1IFB, 253
–1STA, 106
–1STB, 201
-1STC, 202
–1STD, 203
-1STE, 204
-1STF, 205
-1STG, 206
- 1STH, 208
- 1STI, 210

Takk for frammøtet!

