
Husk! 

Parkering kun 
på oppmerkede 

plasser!



Velkommen!

Foreldre- og foresattemøte VG1
Studieforberedende programmer 

1.9. 2022



Agenda
• Presentasjon av skolens ledelse

• Informasjon om Sandefjord videregående skole

• Bygge og rehabiliteringsprosjektet SVGS 2022

• Mål og satsingsområder

• Fraværsordningen

• Informasjon om VG1

• Skole hjem samarbeid

• Elevtjenesten

• Klassevis omvisning



Noen fakta om SVGS

• Norges største vgs. 2060 elever 

• ca. 400 ansatte.

• De fleste utdanningsprogram

• Nettobudsjett: 260 mill. kr

• 40.000 m2 areal

• 40 språk, inkludert tegnspråk, er i bruk

• Et minisamfunn med bl.a. egen frisør, 
restaurant og gavebutikk

• Miljøfyrtårnsertifisert juni 2019 



Visjonen

Sandefjord videregående skole:

MANGFOLD OG MULIGHETER
– hvor kunnskap og trivsel 

former din framtid



Våre 
opplæringstilbud 

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/opplaringstilbud/
https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/opplaringstilbud/


Byggeprosjektet 
SVGS 2022



Bildeoppsett:

SVGS 2022

• Nybygg og rehabilitering av 
skolen for kr. 600 mill. 

• Prosjektet ferdigstilles januar 
2023. 



Skolestart 2022 til januar 2023:
• Hele bygg B ferdigstilt.
• Entreprenør har overtatt bygningsmasse C, og jobber med borggården O.

Følger for denne høsten:
- En delt bygningsmasse 
- Midlertidige romløsninger 
- En del støy
- Krevende trafikksituasjon 

utenfor skolen pga. at 
mange elever må bevege 
seg på utsiden av skolen i 
stedet for å gå gjennom C-
bygget

Elever, ansatte og besøkende må respektere sperringer for å unngå ulykker og farlige
situasjoner



Januar 2023:
Vi gleder oss til alt er ferdig!



Forsider med kun 
bilde og logo:

Vår virksomhetsplan



I tall ligger det skjebner…



85 – 95 – 97 

Våre resultater SVGS

- 85% fullført og bestått (80,2) (78,8) (82,3) (83,1) 82,4

- 95% nærvær (91,8) (92,1) (95.3) (95,5) 96.3
- 97% fullført (ikke sluttet) (97,7) (97,9) (96.6) (96) 96 

(Tallene i parentes: 18/19, 19/20, 20/21, 21/22)

Noen nøkkelresultater



Tilrettelegging

• Grunnleggende norsk i egne grupper (GNO) for elever med annet morsmål enn norsk

• Morsmål som fremmedspråk for enkelte språk

• Dysleksivennlig skole

• Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

-søknad på eget skjema med dokumentasjon

• Tilrettelagt opplæring i kroppsøving

• Mye støtte i matematikk med ulik organisering

• Åpent læringssenter torsdager 15.30-17.30



Kapittel 9a i opplæringslova

Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene

• Aktivitetsplikt
- Plikt til å følge med
- Plikt til å gripe inn i akutte situasjoner
- Plikt til å varsle all mistanke og kjennskap til skolens ledelse (din nærmeste leder)

- Plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø

• Håndhevingsordning og klageinstans
- Statsforvalteren er håndhevingsorgan og har myndighet til å vedta hva skolene 

skal gjøre for å sikre elevenes rettigheter. Skolen har en 5 dagers frist for å sette 
inn tiltak.

- Elever og foreldre har klagerett i mobbesaker (9a-6)
Kilder:
Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø
Nullmobbing.no
Skolemiljø udir. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
https://www.udir.no/nullmobbing/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/


Hva kan elevene forvente av skolen?

• Tilbakemeldinger om hvordan de ligger an i fagene, og hva de 
kan gjøre for å få framgang

• Et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser, jf. §9A
• Hjelp hvis de strever med skolen eller med livet sitt
• Gode råd om valg av fag, programområder, videre utdannelse 

og yrkesvalg
• Skolens ansatte overholder taushetsplikten



Hva forventer skolen av elevene?

• At de møter forberedt og deltar aktivt i opplæringen 

• At de gjøre arbeid som blir pålagt etter beste evne og til rett 

tid 

• At de melder fra til skolen så raskt som mulig ved fravær

• At de bidrar til arbeidsro i timene 

• At de følger lærers og øvrige ansattes anvisninger

• At de ikke bruker grovt språk, mobber eller krenker andre 

fysisk, verbalt eller digitalt eller er voldelig eller kommer 

med trusler

Forskrift om ordensreglement for elever i videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune (vtfk.no)

https://www.vtfk.no/doc/StyrendeDokumenter/Ordensreglement_for_elever_i_videregaaende_skoler.pdf


Bildeoppsett:
Skolen skal være rusfri!
• Vi skal følge ekstra godt med. 
• Vi skal spre nøktern og saklig informasjon, jf. NRK sin 

serie RUS.
• Eget undervisningsopplegg lages for hele fylket. 
• Eget møte for foresatt planlegges.
• Si ifra hvis du som foresatte får vite noe som vi som 

skole trenger å kjenne til.



Skolens miljøveiledere

Miljø-
veiledere
I oransje vest for elevenes skyld

4 miljøvakter i turnus
Til stede før skolestart til 
etter siste friminutt
Følger med ute og inne
God kontakt med elever

Rune Sandve     Jan Birger Raastad  Per Morten Nilsen Kjetil Indahl



10% fraværsregelen gjeninnføres 

• Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun 
som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller 
standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

• Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra 
fraværsgrensen. Foreldre/foresatte kan ikke dokumentere helsefravær.

• 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  i faget på 
grunn av fravær.

Se mer om dette på skolens hjemmeside.

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/elev-ved-sandefjord-vgs/regler-og-rettigheter/


Studieforberedende

7 utdanningsprogram

• Realfag

• Språk, samfunnsfag og økonomi

• International Baccalaureate (IB) 

• Toppidrett 

• Idrettsfag

• Kunst, design,  arkitektur (KDA) 

• Musikk, dans, drama (MDD)



Studieforberedende

Ca. 400 elever

2 klasser Toppidrett  (1 STH/1STI, 1STK)

1 klasse Idrettsfag     (1IDA)

1 klasse Pre-DP          (1IBA)

1,5 klasse MDD          (1MUA/1MUB, 1MUC)

1 klasse  KDA (1KDA)

5,5 klasser Studiespesialisering 

(1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 1STE, 1STF)

Mål: studiekompetanse i 2025



Rammefaktorer på VG1

• VG1 har mange fellesfag: 
Norsk, Engelsk, Matematikk, Naturfag, Språk
Samfunnskunnskap og Geografi er på VG1 eller VG2

• Avsluttende fag i år: 
Engelsk, Matematikk, Naturfag og noen programfag
Samfunnskunnskap og Geografi for de som har det på VG1

• Alle får lærebøker, alle får leie PC

• Alle får utstyrsstipend hvis de søker lånekassen 

• «Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av 
bøker eller kokkeklær.»



Info om VG1-trinnet

• Klasseorganisering

• Kartleggingsprøver i regning, lesing og engelsk

• Valgmuligheter i språk og matematikk

• Elevundersøkelsen

• Oktober – Foreldre-/foresattesamtale

• Januar – Foreldre-/foresattemøte om valgmulighetene videre



Matematikkvalget: 1P, 1T eller R1?

Velger matematikkvariant ved søking og fordeles på fag ved oppstart

- Obligatorisk kartleggingsprøve i løpet av de første ukene
- Mulighet for omvalg frem til og med uke 39
- Velg fag etter hva man mestrer
- Anbefaler 1T til alle som skal ha matematikk som 

programfagene R1, S1 eller matematikk ved IB
- Leksehjelp på læringssenteret torsdag 15.30-17.30



Videregående skole - Hva nå?

Støtte fra dere som foreldre og 
foresatte er fortsatt viktig!

http://www.aftenposten.no/meninger/sid/20-rad-for-skolestart--til-elever-og-foreldre--Martine-Halvorsen-18-601866b.html


Foreldrenes betydning for læring
(Hattie 2009 og Thomas Nordahl)

• Foreldre og foresatte med realistiske forventninger og tydelig støtte til sine barns 
læring og skolegang, gjør en forskjell

• Samarbeid med foreldre og foresatte slik at hjem og skole drar i samme retning

• Det er viktig å vise interesse for skolearbeidet og ikke avvise spørsmål selv om du ikke 
kan svare på faglige problemer

• Ha mer fokus på arbeidsinnsats enn på resultater

• Bruk ros og oppmuntring



Vi ser fram til et godt samarbeid!

Vi ser fram
til et godt

samarbeid!



Takk for oppmøte!

Og nå overtar 
kontaktlærerne:



Rom til klassemøter

International baccalauriate (Pre-DP) Kunst, Design og Arkitektur (KDA)
1IBA - Rom: B 315 1KDA - Rom: E 210 

Musikk, dans og drama (MDD) Idrettsfag og toppidrett

1MUA - Rom: R 205 1IDA - Rom: F 312

1MUB - Rom: R 206 1STK - Rom: F 309

1MUC - Rom: R 207 1STH/1STI - Rom: F 314 

Studiespesialiserende Innføringsklassen / Kombiklassen

1STA - Rom: A243 1INFA - Rom: A 172

1STB - Rom: A238

1STC - Rom: A236 YSK – Business og Innovasjon

1STD - Rom: A235  YSK-1SSR - Rom: A 141
1STE - Rom: A234

1STF - Rom: A215



https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/

Du finner det på skolens 
hjemmeside. ☺

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/
https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/elev-ved-sandefjord-vgs/regler-og-rettigheter/


Bildeoppsett:

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/elev-ved-sandefjord-vgs/elevtjenester/


Hverdagen for SVGS-elever

• Skoledag mellom 8.20 – 15.20

• 4 økter à 90 minutter, storefri 11.35 – 12.05

• Gratis havregrøt om morgenen

• Åpne klasserom, noen klasser har baser

• 2 kontaktlærere pr klasse

• Teams er skolens læringsplattform

• Visma In School (VIS): Skoleadministrativt system, som blant annet holder 
oversikt over fravær og karakterer. 



IKT + Bibliotek= læringssenter
Et godt sted å være – for å lære…



Betaling av elev-PC
årets leie 22/23 er kr 1.118-

• PC utleveres uke 34-uke 35

• Signering og betaling av PC-leie på nettsiden: 
https://elevkontrakter.vtfk.no/ (avtalen må signeres 
for å få utlevert PC)

• Logg på med Feide / Foreldrepålogging

• Frist betaling: 1. oktober

• Signeres/betales med BANKID (ikke faktura)

Husk å søke om utstyrsstipend via Lånekassen!

https://elevkontrakter.vtfk.no/


Evt. omvisning på skolen «klassevis»


