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KART OVER SKOLEN
Fire etasjer pluss kjeller. Fire seksjoner. To hovedinnganger. En vindeltrapp.
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Velkommen som
elev ved Horten
videregående skole
På Horten videregående skole skal du få
hjelp og støtte til å nå de målene du
setter deg faglig og sosialt. Sammen med
deg skal vi skape læring og utvikling, og i
dette samarbeidet ligger mulighetene
dine til en spennende framtid.
Fagfornyelsen skal implementeres med
nye læreplaner for Vg1 dette skoleåret.
Vg2 får nye læreplaner 21/22 og Vg3 22/23.
Hensikten med fagfornyelsen skal gjøre
læreplanene mer relevante for framtiden.
Fagene skal få mer relevant innhold,
tydeligere prioriteringer og
sammenhengen mellom fagene skal bli
bedre.

Godt skolemiljø
Vi tror at et godt skolemiljø er helt
vesentlig for at du skal kunne lære best
mulig. Skolemiljøet er et felles ansvar som
ikke bare gjelder oss som er ansatte ved
skolen, men som også omfatter deg som
elev. Vi trenger deg som elev på laget, til å
bidra til at du og dine venner og
medelever trives på skolen og dermed
også har motivasjon for å lære. Ditt
bidrag til det sosiale og til læringsmiljøet
er ikke noe mindre viktig enn det
vi som jobber på skolen skal bidra med.
Derfor har Horten videregående skole
fokus på godt skolemiljø, slik det
også er presisert i opplæringsloven.
Et godt skolemiljø kjennetegnes av:
Respekt for alle
Trygghet for alle
Verdighet for alle, der
alle er like mye verdt
Forståelse for hverandre
Nulltoleranse mot krenkende
atferd

Alle bidrar
Faglærere, kontaktlærere og
elevtjenesten med rådgivere,
skolehelsetjeneste, PP-rådgivere og
miljøarbeidere er her for å støtte og
hjelpe deg. Det er også resten av
skolens dyktige ansatte innenfor
administrasjon, renhold, drift og
annet. Sammen med deg skal vi
gjøre vårt, slik at du får muligheten
til å lære gjennom et godt lærings‐
miljø og et godt og trygt sosialt
miljø. Som elev her har du alle
muligheter til å legge et godt
grunnlag for videre utdanning og
arbeidsliv. Vi som jobber på skolen
har en viktig oppgave der, og med
din egen innsats som den siste og
ikke minst avgjørende faktoren, så
har vi de alle beste muligheter for å
lykkes sammen.
Jeg håper du får et flott skoleår hos
oss!
Med vennlig hilsen
Gisle Birkeland
rektor

"En god skole i et bredt
og inkluderende
fellesskap - for din
framtid!"

miljøet vårt
Et ryddig og rent
miljø gjør godt for
alle
Søppel liker vi best
i søppelkassa
Å hjelpe hverandre
setter alle pris på

Røyk- og snusfri
skole

husreglene
1. Vi møter presis til
timene
2.Vi bruker teknologi
når vi får lov av lærer
3.Vi holder fokus på
faget i timene
4.Vi spiser ikke i timene
5.Vi rydder alltid opp
etter oss

ryddestandarden
Horten videregående skole er et lite minisamfunn med
1060 elever og 220 ansatte. Det er mange brukere som
skal samarbeide om bruk av rom og utstyr. Av denne
grunn er det utarbeidet en ryddestandard for elever og
ansatte:
KLASSEROM FORLATES SLIK:
Ren tavle
Rent og ryddig gulv
Rene pulter
Stolene settes oppå pultene
Søppel kastes fortløpende i riktig søppelbøtte
Vindusposter skal være fri for søppel, bøker og annet

VERKSTEDER FORLATES SLIK:
Ryddestandard skal være konkret og nedfelt av ansvarlig
leder i samarbeid med faglærerne
Alle ting skal ha sin faste plass
Verksted skal ryddes etter bruk

FELLESAREALER FORLATES SLIK:
Søppel kastes fortløpende i riktig søppelbøtte
Benker/stoler settes inntil bord når plassen forlates
Ben skal være på gulvet og ikke i
stoler/benker/vinduskarmer
Vi minner om at røyking og snusing ikke er tillatt på
skolens område. Dette gjelder også E-sigaretter ol.

Hva er viktig
for oss?
Alle elever hos oss er hele mennesker, og
skolen vil være en stor del av livet ditt de
neste årene. Alle på skolen vil jobbe for at
du skal mestre det faglige og livet ditt.

Kom som du er,
og bli alt du kan.

Horten videregående
skole skal legge til rette
for at skolens elever
skal kunne oppnå så
gode resultater som
mulig. Skolen skal finne
fram til og praktisere
arbeidsmåter som
bidrar til at den enkelte
elev får en opplæring
som er tilpasset sine
forutsetninger og
behov. Et mangfold av
undervisningsmetoder
diskuteres og utprøves
aktivt. Elevene trekkes
med i planleggingen og
gis ansvar og plikter.
Lærings- og
arbeidsmiljøet skal
være preget av dialog
og samhandling internt
og eksternt. Eleven skal
være i sentrum. Skolen
skal være et godt sted å
være for å lære. Eleven
skal være en aktiv
deltaker, og læreren
skal være inspirator,
veileder og pedagog
med faglig tyngde og
autoritet.

skolens
indre
liv

vip-makkerskap
et praktisk verktøy for bedre læringsmiljø

Horten videregående skole er opptatt av at alle elever skal ha et
godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Fra høsten
2020 vil vi derfor implementere VIP-makkerskap, som blant annet
handler om å gi elevene en trygg overgang fra ungdomsskole til
videregående skole. Målsettingen er å skape inkluderende
klasserom hvor færre elever skal oppleve at de faller utenfor.

Alle elever på Vg1 blir en del av et makkerskap som består av to
(eller 3) personer. Klassens kontaktlærer setter sammen tilfeldige
makkerpar, der elevene skal lære hverandre å kjenne. Dette
makkerskapet varer i tre uker, deretter blir ny(e) makker(e) satt
sammen. Alle elevene i klassen vil også være en del av en
makkergruppe som består av to makkerskap (4-5 elever). På denne
måten vil elever bli kjent med flere i klassen. Makkergrupper vil
skape gode arbeidsrelasjoner, som vil øke læringstrykket i klassen.
Programmet vil forberede elever på videre studer og arbeidsliv
gjennom å øve på å være en god kollega.

VIP-makkerskap øker elevers sosiale kompetanse gjennom
lærerstyrt makker- og gruppeinndeling, og ved å praktisere enkle
øvelser om samarbeid og bedre kommunikasjon. Vi vet at faglig og
sosial fungerer henger tett sammen, og at elevene bruker mye
energi de første ukene på å finne sin sosiale plass. VIP-makkerskap
starter derfor første skoledag.

elevrådet
Elevrådet ved Horten videregående skole
er valgt av elevene og er til for elevene.
Vi arbeider med saker for at dere skal få
en bedre skole.
I elevrådet har vi et styre som tar for seg saker før vi tar dem videre til
resten av elevrådet. Styret har møter hver uke, mens elevrådet møtes
3 ganger i halvåret. Rektor er kontaktperson for elevrådsstyret.
I begynnelsen av skoleåret skal hver klasse velge sin tillitsvalgte og
vara som skal representere klassen i elevrådet. Tillitsvalgt er forpliktet
til å møte på elevrådsmøter. Hvis ikke tillitsvalgt har mulighet til å
komme skal varatillitsvalgt stille. På et elevrådsmøte er vi nødt til å
være vedtaksdyktige. Dermed er det nødvendig at flest mulig stiller.
Elevrådet er for deg som er opptatt av din egen skole og læring.
Elevrådet er for engasjerte elever som bryr seg om sin egen hverdag.
Vi i elevrådet jobber for at skolen skal bli bedre, og ønsker å gjøre
elevrådet mer synlig blant elevene. Vi vil gi elevene mulighet til å
komme til oss hvis de har problemer med noe eller klager på noe.
Ønsker du å være med i elevrådet har du sjansen til å gjøre en forskjell
og å påvirke din hverdag.

Elevrådet er for deg
som er opptatt av
din egen skole og
læring.

elevenes
skolemiljø
Alle elever hos oss er hele mennesker og skolen
vil være en stor del av livet ditt de neste årene.
Alle på skolen vil jobbe for at du skal mestre
det faglige og livet ditt.
Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, og det
er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet
er trygt og godt jf. opplæringsloven § 9 A-2.
Skolen og skoleeier har en plikt til å handle i henhold til
aktivitetsplikten, slik at elevens rett blir oppfylt. Skolen skal også
jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og
tryggheten til elevene, jf. opplæringsloven. § 9 A-3 andre ledd.
At skolemiljøet skal være trygt betyr blant annet at elevene ikke
skal komme til skade, og at elevene skal føle at skolen er et trygt
sted å være. Trygghet handler også om å vite at skolen tar tak hvis
noe skjer. Hvis skolemiljøet er trygt, men ikke godt, skal skolen
også handle.
Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, skal ikke
skolene lenger fatte enkeltvedtak om dette. Skolen skal handle i
henhold til aktivitetsplikten. Eleven/foreldrene kan melde saken
til fylkesmannen, som fatter enkeltvedtak i saken, med klagerett
til Utdanningsdirektoratet. Les mer her
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/
skolemiljo-udir-3-2017/

Alle elever har
rett til et trygt og
godt skolemiljø.

Sammen for selvstendighet
NN-dagen 2020
Dette er det 15. året på rad at det
arrangeres NN-dagen på skolen.
NN-dagen er en elevstyrt
innsamlingsaksjon til inntekt for
mikrofinansprosjekter som Norsk
Nødhjelp driver i Tanzania.
I 2019 samlet Horten vgs. inn kr 307 500, noe som gjorde at over 150
kvinner fikk opplæring, og et lån som har gjort at de har fått arbeid!
I tillegg har elevrådet bestemt at kr 10 000 av pengene skal gå til å
betale for skolegang til barn på barnehjemmet Samaritan Village i
Tanzania. Barnehjemmet tar imot babyer som er forlatt av sine
biologiske foreldre, ofte blir de tilfeldig funnet i jungelen, på
søppelplasser eller på busstopp.
Noe av det viktigste innen mikrofinans er utdanning og opplæring,
som er en stor del av prosjektene. Alle som deltar følger et
utdannings- og opplæringsløp som er skreddersydd for deres behov.
Slik kan de fattige virkelig få nytte av hjelpen de får og utnytte
hjelpen maksimalt.
Årets NN-komité ledes av Inga Bjørnsund og Mari Viola Wessel, som
var med NN på feltreise til Tanzania i vinterferien. De har ansvaret for
å videreformidle sine opplevelser til alle elevene på skolen, og lede
arbeidet med NN-dagen 2020.
Vi gleder oss til en spennende aksjonsdag sammen med dere i høst!
Med vennlig hilsen
Inga, Mari og Helene Mo (aksjonsleder fra Norsk Nødhjelp)
www.nn.no
www.facebook.no/norsknodhjelp

"I 2019 samlet Horten vgs.
inn 307 500 kroner"

Inga og Mari
sammen med en
kvinne som har fått
lån fra elevene på
Horten vgs. Hun
selger bananer på
det lokale markedet
og får derfor inntekt
til å forsørge
familien sin!

timeplaner
kontaktlærere
Oppdatert oversikt over timeplaner
finner du på skolens hjemmeside
under Snarveier og Timeplaner, eller
ved å skanne QR-koden under.
https://www.vtfk.no/skoler/hortenvgs/

Oppdatert oversikt over
kontaktlærere for skoleåret 2020-21
finner du på skolens hjemmeside eller
ved å skanne QR-koden under.
https://www.vtfk.no/skoler/hortenvgs/meny/elev-ved-horten-vgs/hjemskole-samarbeid

skoleruta

1
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KVADRATMETER MED
SOLCELLEPANEL

580 000
KILOWATTIMER
PRODUSERT PR ÅR

Les mer på http://tiny.cc/norgesgronneste

skoledagen

fagdager og prøveplaner
Det er innført fagdager for studiespesialiserende, påbygg, idrett og
medier og kommunikasjon. Hver fredag har disse elevene fagdag
hvor de får undervisning i samme fag hele dagen. Fagdagene
rulleres i en periode på 7 uker.
I løpet av denne perioden vil en del av elevene få noen fredager til
studieøkt/ selvstudie. Disse fredagene vil bibliotek og klasserom
være tilgjengelig på skolen. Veiledning kan avtales på forespørsel
fra elev.
Oppdaterte fagdagsplaner og prøveplaner finner du på
hjemmesiden her: https://www.vtfk.no/skoler/hortenvgs/meny/elev-ved-horten-vgs/timeplaner-og-okter/

menneskene
Hold hodet kaldt,
og hjertet varmt.

Gisle
Birkeland
Rektor

Lill-Kristin
Gundersen
Studierektor
Pedagogisk støtte og
utvikling
Rektors stedfortreder

Rektors lederteam

Mette Ingels
Studierektor
Studieforberedende

Ellen
Maryann
Rosenhave
Studierektor
Yrkesfag

Rektors lederteam

Lise Olsen
Avdelingsleder
ST Realfag, Miljø- og teknologilinje,
ST Vg1

Svein Ivar Berg
Sandåker
Avdelingsleder
ST Vg2, Vg3
Påbygg
Språkfag, samfunnsfag
og norsk

Håvard Løvmo
Avdelingsleder
Idrett

Avdelingsledere

Lydia Lorentzen
Avdelingsleder
Helse og oppvekst,
Innføringstilbudet

Erik Hansson
Avdelingsleder
Elektrofag, Teknikk og
industriell produksjon

Jon Gunnar Eide Brekka
Avdelingsleder
Medier og
kommunikasjon,
Frisør, blomster, interiør
og eksponeringsdesign

Avdelingsledere

Birgitte Skjørshammer
Wang
Avdelingsleder
Elevtjenesten
Salg, service og reiseliv

Birgit
Gundersen
Avdelingsleder
Arbeids- og
hverdagslivstrening

Hilde Beate Tørnby
Avdelingsleder
Opplæring innenfor Kriminalomsorgen

Avdelingsledere

Pål Simen Hem
Avdelingsleder
Nettskolen Vestfold

Ellen
Linneflaatten
Avdelingsleder
Personal og økonomi
Service, informasjon og arkiv

Morten Vestland
Teknisk leder

Avdelingsledere

Liv-Toril Kvaløyseter
Studiekoordinator
Inntak- og eksamen

Kristin Semb
Thorsen
Saksbehandler

pedagogisk støtte og utvikling

nyttig
å vite

servicetorget
Servicetorget er betjent hver
skoledag i undervisningstiden
med unntak av kortere
perioder hvor praktiske årsaker
gjør det nødvendig å stenge.
Servicetorget finner du i
Hovedgata.
Her kan du spørre om alt du
lurer på. Servicetorgets
medarbeidere svarer eller
henviser deg videre til rett
person.

Sted
1. etasje
Seksjon 3
Åpningstider
08.00-15.30

informasjon
Microsoft Teams
Horten vgs bruker Microsoft
Teams som læringsplattfrom. I
fellesteamet Skolen vår finner du
viktig informasjon og beskjeder til
deg som er elev. I tillegg vil du
være medlem av et team for hvert
fag du har, og ett for klassen du
tilhører.

infoskjermer
Følg med på storskjermen
i Hovedgata i skolen, og
på infoskjermene rundt i
bygget.

hjemmeside

sosiale medier

Hjemmesiden er
oppdatert med siste
informasjon som er viktig
for deg som elev, og for
dine foresatte.

Horten videregående
skole har en egen
Facebook-side og
Instagram-profil. Her
kommer nyhetssaker fra
skolens liv og informasjon
til offentligheten.

http://www.vfk.no/
Horten-vgs/

@horten_vgs

@hortenvgs

stipend, skoleskyss,
skolebevis
stipend

skoleskyss

Er du elev i videregående
skole og har ungdomsrett, får
du utstyrsstipend fra
Lånekassen. Du får stipendet
uansett hvor mye foreldrene
dine tjener. Husk at du må
søke for å få det. Du kan ha
rett til andre typer stipend,
som for eksempel
inntektsavhengig stipend og
bostipend. Les mer om
kriterier på nettsiden
Lanekassen.no

VKT har ansvaret for
skoleskyss. Les mer på
deres nettsider:
https://www.vkt.no/reise/
skoleskyss/

skolebevis
Skolebeviset er praktisk å ha i
flere sammenhenger, blant
annet som lånekort på
bibliotek, tilgang til
sykkelhotellet og multiskriver.

Utstyrsstipendet er ment å
dekke f.eks utgifter til leie av
skole-PC.

Fotografering til skolebevis
skjer ved skolestart. Kortet skal
beholdes så lenge man er elev
ved Horten vgs.
Kortet er gratis. Må du bestille
nytt kort senere, vil dette koste
kr. 100,-. Betaling skjer
forskuddsvis via Vipps.

Sted:
2. etasje
Seksjon 2

biblioteket
Biblioteket er skolens viktigste møteplass - for
alle. Det er også et viktig knutepunkt i forhold til
læring. I tillegg er dette stedet hvor du kan
koble av litt med å lese aviser, bøker, tidsskrifter
og tegneserier.
Vi på biblioteket ønsker å gi faglig hjelp og
støtte i undervinsingen, men også å skape et
godt miljø på skolen - med hjelp fra deg!

Åpningstider
08.00-15.30

gratis
læremidler
Alle elever får låne trykte og
digitale læremidler gratis.
Utlånsordningen blir
organisert av biblioteket og
er felles for hele fylket.

Ingunn E.
Hellingsrud

Oxana P.
Qvam

Aud H.
Eriksen

Sissel
Andreassen

bibliotekarene

midttimer

med faglige og sosiale aktiviteter
Vi har midttime 2 dager i uka. Det vil si at hver mandag og
onsdag fra 12.10-12.55, vil elevene delta på en faglig eller
sosial aktivitet sammen med medelever.
Her er noen av de aktivitetene som settes opp:
Klassens time, samarbeidsgrupper, fag- og elevsamtaler
med lærere.
Leksetid og samarbeidstid med klassekamerater.
Tilpasset undervisning i ulike fag gjennom året.
Karriereveiledning
Elevrådets midttimer
Sosiale aktiviteter arrangert av blant annet biblioteket og
trivselsgruppa

kantina
Ligger som en del
av hovedgata i
1. etasje, og samler
både elever og
ansatte gjennom
dagen. Kantina
tilbyr et bredt
utvalg av fersk og
god mat.

Åpningstider
08.00-14.00

Sted
1. etasje
Seksjon 2

servicedesk it
Åpningstider
08.00-15.30

Sted
2. etasje
Seksjon 1

Elev-PC
Les mer på våre nettsider:
https://www.vtfk.no/skoler/horten-vgs/meny/elev-vedhorten-vgs/servicedesk-og-it-support/elev-pc-ogleieavtale/
Økonomikonsulent i 1. etasje kan svare på spørsmål
om betaling av elev-PC.

elevskap
Alle elever får tildelt elevskap av
sin kontaktlærer ved skolestart.
Skapet kan benyttes fra
skolestart til skoleslutt.

Eleven må tømme sitt skap
før sommerferien. Skolen
oppbevarer ikke gjenglemte
saker.

Det presiseres at skolen ikke er
ansvarlig/erstatningspliktig for
innholdet i skapet. Et eventuelt
innbrudd i og/eller tyveri fra
skapet må anmeldes av eleven
som disponerer skapet.

koder
Oppbevar koden på et
trygt sted
Ikke del koden din med
andre
Skapet åpnes ved å
taste kode, og vil låses
automatisk.
Om uhellet skulle være
ute og du glemmer
koden til ditt elevskap,
kontakt Servicetorget

rutiner ved brann

Gjør deg godt kjent med:

Skolens branninnstruks
For elever i sin helhet - "verdt å vite" på teams/skolen vår
For ansatte i sin helhet - teams/personalrom og portalen
Rømningsvei
Grønt skilt med pil til nærmeste rømningsvei
Plassering av nærmeste manuelle brannmelder
Plassering av nærmeste brannslange og håndslukker

Samlingsplass: kunstparken bak sykkelhotellet
Når du hører brannalarmen:
Vær rolig, unngå panikk
Følg den ansattes instruksjon
Hvis lærer ikke er tilstede, følg instruksjon fra klassens
tillitsvalgte
Lukk vinduer og dører hvis mulig, ikke lås
Gå raskt og i rekke ut under evakuering
Bruk anvist rømningsvei
Hvis den er den blokkert, bruk nærmeste alternativ
Heis må ikke benyttes ved brannalarm
Gå raskt til samlingsplassen
Hold deg sammen med din gruppe
Ansvarlig ansatt, eller om du er alene, meld straks status til
plassansvarlig (i gul vest står ved skulpturen ved
sykkelhotellet)

Hvis du oppdager brann eller branntilløp:
Slukk hvis mulig - men ikke sett deg selv eller andre i fare
Hvis brannalarmen ikke høres, utløs nærmeste manuelle
brannmelder
Meld sted, branntype og omfang til plassansvarlig straks etter
evakuering

alarmsystem
Alle undervisningsrom er
utstyrt med et toveis-system
for kommunikasjon med
Servicetorget og rektor.
Disse enhetene skal KUN
benyttes ved nødstilfeller.
Misbruk medfølger nedsatt i
orden- og atferdskarakterer.

Alarmsystem skal
kun benyttes i
nødstilfeller.

sykkelhotell
Horten videregående skole
har et eget sykkelhotell med
mulighet for lading av elsykler og låsing av alle sykler.
Sykkelhotellet har
kameraovervåking 24/7.
Du benytter ID-kortet ditt for
å få tilgang til sykkelhotellet.
Du må selv ha egen lås på
selve sykkelen.
Det er ikke anledning til å
parkere sykkelen utenfor
sykkelhotellet.
Kontakt Servicetorget for å få
tilgang.

parkering
Horten videregående skole har
begrenset med parkeringsmuligheter
på skolens område.
Vi henviser til offentlig parkering
(gratis) ved Marinemuseet på KJV, og
parkeringskjeller i Lystlunden Arena
(mot avgift) ved siden av skolen.
Mopedparkering er på skolens
område, bak sykkelhotellet.
https://www.vtfk.no/skoler/hortenvgs/meny/om-skolen/parkering/

Mer informasjon:

elevtjenesten

elevtjenesten
Alle elever hos oss er hele mennesker
og skolen vil være en stor del av livet
ditt de neste årene. Alle på skolen vil
jobbe for at du skal mestre det faglige og
livet ditt.
Elevtjenesten gir tilbud om utdannings,- og yrkesveiledning og
sosialpedagogisk veiledning.
Dersom du ønsker hjelp eller kontakt med f. eks. helsetjenesten,
NAV eller PP-tjenesten, vil rådgiver formidle kontakt. Du kan
også henvende deg til rådgiver hvis du trenger noen å snakke med
om personlige forhold.
Du kan ta kontakt med rådgiver om du trenger ekstra støtte/hjelp
til faglig eller sosial tilrettelegging. Rådgiver hjelper også til med
studie- og yrkesorientering. Rådgivere har taushetsplikt og vil
bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg.
Ta kontakt med rådgiver dersom det er noe du trenger hjelp til.
Rådgiverne har kontortid til ulike tider, og du bør avtale tid til
samtale på Teams eller på epost. Kontortid finner du på skolens
hjemmeside og som oppslag på kontordørene til rådgiverne.

De to viktigste dagene i livet
ditt er dagen du ble født, og
dagen du fant ut hvorfor.

Linn Klevjer

Tom-Erik Brattbakk

Rådgiver

Rådgiver

Idrett
Studiespesialisering Vg1
Salg, service og reiseliv
Arbeids og hverdagslivstrening,
SMI-skolen

Studiespesialisering Vg2-3
Teknikk og industriell prod
Miljø- og teknologilinjen
IT og medieproduksjon
Medier og kommunikasjon

Aud Stenersen

Birgitte Skjørshammer
Wang

Rådgiver
Helse og oppvekst
Elektrofag
Frisør, blomster, interiør og
eksponeringsdesign
Påbygg

Avdelingsleder

Rådgivere

pp-tjenesten og
helsesykepleier
Pedagogisk-psykologisk helsetjeneste kan hjelpe deg med
spørsmål som har betydning for din opplæring. De sitter
sammen med rådgiverne i 2. etasje, seksjon 3. PP-rådgiveren
har taushetsplikt. PP-tjenesten er gratis. Du får ikke fravær
når du oppsøker PP-tjenesten. Skolens kontaktpersoner for
PP-tjenesten har fast besøkstid.
Helsesykepleier Anne S. Jensen er tilstede på skolen
mandag-torsdag, og har kontor i 2. etasje, seksjon 3,
Hun kan treffes på 47708856, på teams eller på epost
anne.stromnes.jensen@vtfk.no.
Helsesykepleiers oppgave er å jobbe helsefremmende og
forebyggende. Helsesykepleier skal veilede, gi råd og gi
helseopplysning. Dette gjelder spesielt på følgende områder:
Psykisk helse (depresjon, angst, stress,
mistrivsel, vanskelige relasjoner etc)
Fysisk helse
Livsstil og helse
Ungdom, samliv og seksualitet
Prevensjon og seksuelt overførbare
sykdommer
Kosthold og ernæring
Søvn
Ved behov kan helsesykepleier hjelpe til med henvisning
videre til andre hjelpeinstanser.
Helsesykepleier har taushetsplikt.

ungdomskontakten
skolepsykologen
oppfølgingstjenesten
Ungdomskontakten i Horten

Ungdomskontaken holder til i Apotekergata 10, Horten
rådhus, med inngang fra rutebilstasjonen.
Telefon: 97 55 04 39 eller 97 55 04 41

Skolepsykologen

Skolepsykologen har kontor på skolen en dag i uka.
Møte etter nærmere avtale med rådgiver.

Oppfølgingstjenesten

Rådgiverne samarbeider med oppfølgingstjenesten om
frafallsforebyggende tiltak. Oppfølgingstjenestens
rådgivere har samtaler med ungdom som vurderer å
avbryte videregående opplæring, og om konsekvenser ved
avbrudd.
Les mer på nettsidene her:
https://www.vtfk.no/skoler/horten-vgs/meny/elev-vedhorten-vgs/elevtjenester/helsetjenester/

elevhverdagen

Auditorium Misteltein

skolemiljøet
Alle elever hos oss er hele mennesker og skolen vil være
en stor del av livet ditt de neste årene. Alle på skolen vil
jobbe for at du skal mestre det faglige og livet ditt. Men
du har selv også et ansvar for deg selv og ditt skolemiljø.

Anmerkninger føres etter retningslinjer gitt i
ryddestandsarden, Ordensreglement for de
fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold, og IKTreglement for elever ved de videregående skolene i
Vestfold.
Fravær og anmerkninger føres konsekvent for alle elever.
Anmerkninger kan føre til nedsatt ordens- og/eller
atferdskarakter.
Stort fravær kan føre til at det ikke kan settes karakter i
faget. Skolen skal legge forholdene til rette for et godt
læringsmiljø, og ønsker dialog og et godt samarbeid med
både elev og foresatt.

Alle har et ansvar
for et ryddig
skolemiljø.

elevmedvirkning
Året starter med en oppstartsamtale med din kontaktlærer
som gjennomføres ved skolestart. I tillegg settes det av tid til
minimum en elevsamtale hvert halvår.
Elevsamtalen er en samtale mellom deg som elev og
kontaktlæreren din om skole og opplæringssituasjonen.
Samtalen skal være med å veilede og motivere deg til en
best mulig utvikling i forhold til opplæringens samlede mål.
Elevsamtalen skal bidra til trygghet, åpenhet, samarbeid og
tillit mellom deg og kontaktlæreren din. Du skal vite at den
du har samtale med har taushetsplikt i følge
forvaltningsloven § 13.

Elevrådet har i samarbeid med skolens ledelse utarbeidet
en veiledning i elevmedvirkning og elevdemokrati.
Veiledningen er tilgjengelig for alle fra skolens
hjemmeside. Vår målsetting er at elever ved Horten
videregående skole skal få tilstrekkelig informasjon og
opplæring i hvilke rettigheter og plikter elevene har i
videregående skole.
Det gjennomføres i midten av første halvår en
responsundersøkelse for å vurdere faglig
undervisningkvalitet. Et eget samarbeidsutvalg bestående
av elever og lærere har som formål å jobbe sammen om et
godt klassemiljø.

fravær og
SkoleArena
Det er viktig at du kommer på skolen! Dersom du ikke
kan møte som planlagt, skal du melde fravær til
kontaktlærer og aktuelle faglærere for de timene du er
borte fra. Hvis du blir syk eller av andre grunner må
forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal du melde
fra til skolen så raskt som mulig.

I skoleåret 2020-2021 vil fravær bli ført i SkoleArena.
SkoleArena finner du som en fane i Teams. Husk at du
har ansvar for å følge med på og ha oversikt over eget
fravær.

fraværsgrensen
Hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, får
du i utgangpunktet ikke halvårsvurdering med karakter
eller standpunktkarakter i faget.

Fraværsgrensen i korte trekk
Eleven plikter å følge med på eget fravær i SkoleArena, melde fra
om eventuell feilføring og omgjøring av timefravær til
heldagsfravær.
Eleven må legge fram relevant dokumentasjon (legeerklæring eller
annen sakkyndigerklæring) for å få fravær unntatt fra
fraværsgrensen. Dette må gjøres seinest etter to uker. Etter dette
blir det ikke gjort endringer. Dokumentforfalskning av
legeerklæringer eller andre offisielle dokumenter medfører
politianmeldelse.
Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale
fravær. Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å
ikke få karakter på grunn av fravær.
Selv om du ikke får halvårsvurdering til 1. termin, kan du få
standpunktkarakter hvis du har mindre enn 10 % fravær i faget
gjennom hele skoleåret.
For inntil 10 skoledager i skoleåret kan eleven kreve at fravær ikke
blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. Dette fraværet skal
skyldes spesielle grunner. Søknadsskjema og informasjon om dette
får du av din kontaktlærer.
Fraværsregelen står i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd.

arbeidsmiljø,
elevstatus og
fritak

Konflikter mellom lærere og elever søkes løst på lavest
mulig nivå
Klage på undervisningen rettes normalt direkte til
vedkommende lærer på saklig måte
Dersom klagen ikke fører fram, lag en skriftlig klage og
gi den til din avdelingsleder
Er du usikker på hva du skal gjøre så snakk med din
kontaktlærer, rådgiver eller avdelingsleder
Skolen har en egen prosedyre for behandling av klager
fra elev på ansatt. Inntil videre får du denne av
avdelingsleder ved behov.

fritak og fritak for vurdering i fag

Du kan søke om fritak for fag med bestått standpunkt fra
tidligere utdanning. Fritak for vurdering av kroppsøving
krever legeerklæring sammen med søknaden.
Dersom du ønsker å gjennomføre et skoleår med redusert
antall fag, kan du søke om å bli deltidselev. Sammen med
søknaden skal det følge en avtale og plan for gjennomføring
av utdanningen. Dette gjør du sammen med din rådgiver
(og eventuelt dine foresatte).
Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Elevtjenesten eller
studiekoordinator så snart som mulig, slik at du får en
timeplan med de fagene du skal ha.
Link til digitalt søknadsskjema:
https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0013/

karakterer

Forskrift om ordensreglement for elever i videregående
skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du
her: http://tiny.cc/forskriftordenvtfk

Karakterer gis i henhold til
opplæringsloven og
forskrifter gitt til denne.

vurdering
Grunnlaget for vurdering i videregående opplæring er de
samla målene for opplæringa slik du finner dem i den
generelle delen av læreplanen og i læreplanene for de enkelte
fag og kurs. Det er derfor viktig at du gjør deg kjent med de
målene du skal arbeide mot slik at du blir i stand til å vurdere
ditt eget arbeid.
Det blir brukt to former for vurdering:
underveisvurdering
sluttvurdering
Det skal legges vekt på løpende muntlig og skriftlig
tilbakemelding, oppfølging og rettledning slik at du kan nå
målene i læreplanene på best mulig måte. Vurderinga
avsluttes med en standpunktkarakter i faget og eventuelt
eksamenskarakter. Karakterene skal gi uttrykk for i hvilken
grad målene i de fagspesifikke læreplanene er nådd. Skolen
har plikt til å informere om hva som er grunnlaget for
karakterene. Skoleåret er inndelt i to halvår.
Etter 1. halvår skal det gis en halvårsvurdering i fag, orden og
atferd, samt melding om fravær. Etter 2. halvår settes
standpunktkarakter. Dersom faget videreføres fra et nivå til et
annet, gis det kun en ny halvårsvurdering ved skoleårets slutt.
Standpunktkarakter skal gi informasjon om den kompetanse
du har oppnådd i faget.

fravær, orden, atferd
og tilrettelegging
Stort fravær og/eller fravær fra vurderingssituasjoner kan føre
til at du mister retten til vurdering med karakter, eller at du
ikke får karakter på grunn av manglende vurderingsgrunnlag.
KARAKTERER I FAG:
Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.
Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget.
Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget.
Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget.
Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget.
Karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget
KARAKTERER I ORDEN OG I ATFERD:
God: Vanlig god orden og atferd. Nokså god: Gis ved klare avvik fra
vanlig god orden og atferd.
Lite god: Gis i ekstraordinære tilfeller av svært svak orden og atferd.
Her legges det til grunn om dine arbeidsvaner er preget av ansvar,
orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet, og at du opptrer
hensynsfullt, realt og høflig mot andre.
TILRETTELAGTE ARBEIDSFORHOLD:
Alle elever skal ha mulighet til å kunne dokumentere sin kompetanse
og sine ferdigheter. Dersom du har utfordringer som krever
tilrettelegging, som for eksempel dysleksi, sterkt nedsatt syn eller
bruker medisiner som påvirker konsentrasjonsevnen, så vil skolen
kunne legge til rette for deg.
Ta kontakt med studiekoordinator/ rådgiver som kan fortelle deg hva
slags hjelp du kan få. Skjema for søknad om tilrettelegging får du av din
kontaktlærer.

klagerett
Standpunkt- og eksamenskarakter kommer på
vitnemålet/ kompetansebeviset.
KLAGERETT PÅ KARAKTERSETTING:
Du kan klage på standpunkt- og eksamenskarakterer.
Klagefristen er 10 dager og løper fra det tidspunkt du er
gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort deg kjent
med den. Klage på standpunkt og skriftlig eksamen skjer på
et digitalt skjema. Klage på muntlig eksamen fremsettes
skriftlig, og leveres eksamensansvarlig på skolen.
Klagebehandling kan føre til at karakteren opprettholdes,
settes opp eller settes ned. Vi oppfordrer deg derfor til å
søke råd hos faglærer før klage sendes. Karakteren som gis
etter en klage er endelig og kan ikke påklages senere.
Ønsker du å klage på en skriftlig eksamen, har du rett til å se
din eksamensbesvarelse.
Klager du på en standpunktkarakter eller karakter ved
muntlig eksamen, kan karakteren bare tas opp til ny
vurdering dersom det er begått formelle feil.
Det henvises også til informasjon som gis i forbindelse med
eksamen, samt skolens hjemmeside. Linker til digitalt skjema
er å finne på teams og skolens hjemmeside.

digital
skolehverdag
På Horten
videregående
skole jobber vi
både digitalt og
på andre måter.
Å være digital er
en viktig
ferdighet.

Ved starten av
skoleåret vil du
signere en IKTkontrakt. Den
ansvarliggjør deg
og dine
handlinger når
du er elev hos
oss.

Alle vg1-elever får
et kurs i digital
arbeidsflyt
Skolen forventer at du
overholder skolens
ordensreglement til
enhver tid, og at du
respekterer beskjeder du
får både fra lærerne dine
og andre ansatte ved
skolen.
Det er læreren som avgjør
om PC og mobil skal
brukes eller ikke i løpet av
en undervisningstime.
Skole-PC-en er et viktig
verktøy for deg og lærerne
dine. Ta vare på utstyret
som om det er dine egne
ting.
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