
Husk! 

Parkering kun 
på oppmerkede 

plasser!



Velkommen!

Foreldremøte VG1
Yrkesforberedende programmer 

25.8. 2020



Agenda

• Presentasjon av skolens ledelse

• Informasjon om Sandefjord videregående skole

• Mål og satsingsområder

• Informasjon om VG1

• Elevtjenesten

• Fraværsordningen

• Skole hjem samarbeid

• Klassevis omvisning



Noen fakta om SVGS

• Norges største vgs. 2000 elever 

• ca. 370 ansatte.

• De fleste utdanningsprogram

• Knutepunktskole for 
hørselshemmede

• 24 år (1996-2020)

• Nettobudsjett: 255 mill. kr

• 35.000 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



Koronasituasjonen



Trafikklysmodell
• Grønt nivå kjennetegnes ved at skolehverdagen kan 

organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av 
avdelinger og klasser.

• Gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser 
regnes som en kohort. Det betyr at hele 
skoleklasser kan være samlet. Skolen har ulike 
tiltak for hindre smittespredning: ekstra renhold, 
alle må vaske egen pult og stol, elevene sitter ikke 
sammen to og to og ved alle innganger er det 
håndsprit. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet 
ikke være behov for å gjøre avvik fra 
opplæringsloven.

• Rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre 
grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å 
begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. 
Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider 
for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder 
avstand til hverandre.



Lokale tiltak
• Elevene går til sine klasserom før lærer

• Elevene bruker spritdispenser når de kommer til skolen

• Alle pulter skal som hovedregel stå hver for seg

• Pulter skal alltid tørkes av før timen starter

• «Høyrekjøring» i korridorer og trappeløp

• Elever og ansatte med luftveissymptomer skal ikke være på skolen

• Kantinedrift med smittevernregler 

• Avstandsregler og begrensning på plasser i Forum 

Følg med på skolens hjemmesider!

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


Mål og strategiområder Vestfold og Telemark fylkeskommune

• Økt læringsutbytte

• Økt gjennomføring med planlagt 
kompetanse

• Økt livsmestring

Politisk vedtatte mål og strategier

• Profesjonsutvikling

• Matematikk

• Grunnleggende ferdigheter

• Det 4-årige yrkesfagløpet

• Livsmestring



Bildeoppsett:

SVGS 2022



Bildeoppsett:

SVGS 2022



85 – 95 – 97 

Våre resultater SVGS

- 85% fullført og bestått (79,3) (80,0) (80,2) (78,8) 80,3   
- 95% nærvær (91,8) (92,1) (94.8) 95.3
- 97% fullført (ikke sluttet) (97,2) (97,7) (97,9) 96.6

(14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19)



I tall ligger det skjebner…



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/


Hvorfor fornyer vi fagene?

Det elevene og lærlingene lærer skal 
være relevant. Samfunnet og 

arbeidslivet endrer seg med ny 
teknologi, ny kunnskap og nye 

utfordringer. Vi trenger barn og unge 
som reflekterer, er kritiske, 

utforskende og kreative.

Elevene og lærlingene skal få mer tid 
til dybdelæring. Mange av 
læreplanene har vært for 

omfattende. For å legge gode 
rammer for dybdelæring, kan vi ikke 
bare fylle på med nytt innhold. Vi må 

gjøre tydelige prioriteringer.

Det skal bli bedre sammenheng i og 
mellom fagene, og de forskjellige 

delene av læreplanverket skal henge 
bedre sammen.

Relevans. 21st century skills DybdeLÆRING Tverrfaglighet og sammenheng

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/


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



Betaling av elev-PC
årets leie 20/21 er kr 1.071,-

• PC utleveres uke 34-uke 35

• Signering og betaling av PC-leie på nettsiden: 
https://elevkontrakter.vfk.no/

• PC blir ikke levert ut før kontrakt er signert

• Frist betaling: 2. oktober

• Signeres/betales med BANKID

Husk å søke om utstyrsstipend via Lånekassen

https://elevkontrakter.vfk.no/


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 som ny læringsplattform

• Skolearena: Gir mulighet for elever og foresatte til å følge med på fravær 
og orden/atferd. 



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

• 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/


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



Elevtjenester

- Sosialpedagogisk rådgivning
- Studie-og yrkesveiledning ,Karriereveiledning
- Saksbehandling og fellesarrangementer

- Trafikkdager, rusdager, Solidaritetsaksjon , psykisk helse-dager 
m eksterne foredrag, film og teater  i samarbeid med nasjonal 
psykisk helsedag, mm

- Knutepunktskole for hørselshemmede
- Miljøarbeid (bl.a.motivasjonsgrupper) Miljøveildere
- Spesialundervisning for ca 100 elever



Skolens miljøveiledere
Per Morten Nilsen Jan Leif Sørensen Rune Sandve    Kjetil Indahl

Miljø-
Veiledere
I gul 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



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

Du finner det på skolens 
hjemmeside. ☺

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


Fravær og oppmøte

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

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

• Eleven må melde 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 eleven gi ny melding til skolen om dette.

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



Hovedinnhold i fraværsordningen:

• 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. 
UNNTAK NÅ: Foreldre kan dokumentere for elever under 18 år. Elever over 18 år 
skriver egenmelding. 

• 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.



Veien til yrkeskompetanse

Veien frem til fagarbeider

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



Norge trenger fagarbeidere

Vi får en kritisk mangel på fagarbeidere om 
vi ikke sørger for at flere elever får fullført 
sin opplæring, mener NHO. En ny rapport 
fra SSB bekrefter dette.

Det vil være et stort behov for fagarbeidere 
framover. Det anslås en stor vekst i behovet 
for ansatte med denne kompetansen fram 
mot 2030. Anslaget er langt høyere enn 
tidligere beregninger. Særlig innenfor 
utdanningsretningene elektro, industriell 
produksjon, bygg og anlegg samt helse og 
oppvekstfag vil behovet være stort.



Videregående skole - Hva nå?

• Støtte fra dere er fortsatt viktig

• Et godt samarbeid mellom skolen og foresatte er viktig

• Hold kontakt med skolen!



Foreldrenes betydning for læring
(Hattie 2009 og Thomas Nordahl)

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

• Samarbeid med foreldre 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!



Ev. omvisning på skolen «klassevis»


