
Husk! 

Parkering kun 
på oppmerkede 

plasser!



Velkommen!

Foreldremøte Vg2



Agenda

Kl. 18.00 – 18:45

• Presentasjon av skolens ledelse

• Informasjon om Sandefjord videregående skole

• SVGS 2022

• Satsingsområder

• Fraværsordningen

• Elevtjenesten

• Det 4 årige YF-løpet

Kontaktlærer overtar

Kl. 18.50 – 20.00 Avdelingene informerer med følgende tema

• Presentasjon av kontaktlærere

• Informasjon om fagene (programfag, YFF, og fellesfag)

• Skolens regler og retningslinjer

• Eventuelt omvisning



Avdelingsleder for HO: Cathrine Bjercke

Avdelingsleder for TI, EL og FBIE: Marianne Wiborg

Avdelingsleder SSR, RM, IM: Stig Sægrov

Avdelingsleder Arbeidslivstrening/ALT: Kjell Are 

Myrnes

Avdelingsleder Hverdagslivstrening/ HLT: Heidi Utklev

Avdelingsleder for elevtjenester: Signy Engeness

Harald Møller, Rektor for SVGS

Yrkesfag 
avdelings-

ledere



Visjonen

Sandefjord videregående skole:

MANGFOLD OG MULIGHETER
– hvor kunnskap og trivsel 

former din framtid



Noen fakta om SVGS

• Norges største vgs. 2058 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 



Prosjektet ferdigstilles ved årsskiftet 22/23. 

Januar 2023:

Vi gleder oss til alt er ferdig!

Nybygg og 
rehabilitering 
av skolen for 
kr. 600 mill. 



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



Forsider med kun 
bilde og logo:

Vår virksomhetsplan



Hva kan elevene forvente av skolen?

• Opplæring som gjør at de lærer når de gjør så godt de kan
• 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
• 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


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
- Fylkesmannen 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#§9a-3
https://www.udir.no/nullmobbing/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/


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.



Fravær og oppmøte

• Elevene skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen.

• Alt fravær registreres i dager og enkelttimer. Oppmøte etter at opplæringen starter, blir 
registrert som forsentkomming, og gir anmerkning.

• Det må meldes fra så raskt som mulig til skolen ved sykdom eller andre årsaker til 
fravær. Dette gjelder også dersom eleven må forlate opplæringen. Dersom et fravær 
vedvarer, skal det gis ny melding til skolen om dette.

• For øvrig håndteres fravær i tråd med 10 %-regelen, rutiner for fraværsføring og 
fraværsoppfølging i fylkeskommunen



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 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/


Elevtjenester

• Den enkelte elev har rett til to ulike former for nødvendig rådgivning: sosialpedagogisk rådgiving og 

utdannings- og yrkesrådgiving. Skolen har 7 rådgivere som er tilknyttet ulike utdanningsprogram ved 

skole.

• Vi har 2 miljøterapeutstillinger. De er tilgjengelige for alle elevene på skolen og har fokus på å skape et 

godt miljø for alle som hører til her.

• Det er 4 miljøveilederne. De har som oppgave å holde ro og orden på skolen, være trygge voksne for 

eleven så alle skal føle seg trygge i skolehverdagen.

• I tillegg er det minoritetsrådgiver, Nav- veiledere, helsesykepleiere og Ppt til stede på skolen.

• Mer info om elevtjenester finnes du på hjemmesiden til SVGS 



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



Vg2 YF



Veien til yrkeskompetanse

Veien frem til fagarbeider

Vg1 og Vg2 på skolen 3. og 4. år i opplæring i bedrift



Det 4 årige yrkesfagløpet

3 målsetninger:

1. Økt yrkesopplæring slik at næringslivet og offentlig 

sektor får den kompetansen de har behov for.

2. Sikre at alle som ønsker får læreplass.

3. Bidra til god kvalitet på den yrkesfaglige 

opplæringen og tett oppfølging av elever, lærlinger 

og lærekandidater, slik at flere gjennomfører 

opplæringen med godt læringsutbytte. 



Faget - Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Billetten til en
mulig lærlingplass



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




Takk for oppmøte –
vi ser frem til et 

godt skole – hjem 
samarbeid

Og nå overtar 
kontaktlærerne:



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/


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 og avdelinger har baser

• 2 kontaktlærere pr. klasse

• Teams er skolens læringsplattform

• Visma InSchool: Vårt 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/


Ev. omvisning på skolen «klassevis»


