
Velkommen!
1NAA, 1NAB og 1NAC



Avdelingsleder Camilla S. Vidnes

Sosialpedagogisk rådgiver Kathrine Veland

Spesialpedagogisk rådgiver Audny Fiskå

Yrkes – og utdannings -rådgiver Jofrid Hetland 
Vik



Mål: • «Levere den beste og
mest fremtidsrettede
videregående utdanningen
innen havbruk i landet.»









COVID-19

Tiltak for å forhindre/begrense smitte:
• Bli hjemme ved sykdom, god hygiene/nys i albuekrok, hold 

avstand.

• Sprit ved alle inngangsdører.

• Elevene spriter pulter/bord hver gang de setter seg. Sprit i alle 
rom.

• Dører inne står oppe i størst mulig grad for å få minst mulig 
berøringsflater.

• Forskjellige tidspunkt for lunsj på yrkesfag og 
studiespesialiserende.

• Oppfordres til å holde seg ute/på klasserom i friminutt, og med 
de de går i klassen med.

• Transport – ingen ståplasser – kan føre til at noen blir stående 
igjen.



COVID – 19 og Visma In School

Utvidet rett til egenmeldinger – gir dokumentert fravær 
(kommer på vitnemål men teller ikke på fag %)

Under 18 år er det foresatte som må skrive meldingen – bruk 
sms/telefon til kontaktlærer inntil videre

Alle turer med overnatting avlyst inntil videre (unntak Idrett)

VIS – nytt administrasjonssystem nasjonalt – ikke helt i mål

Noen oppstartsproblemer – bl.a kommunikasjon med foreldre –
forhåpentligvis bedre etter hvert



Fraværsgrense i fag

▪ Covid-19 regler – foreløpig ut oktober.

▪ Egenmelding (over 18) eller fra foresatte (under 18) gir dokumentert 
fravær (Teller ikke på timefravær, men kommer på vitnemål).

▪ Utvidet egenmelding inntil videre. Ved langvarig sykdom (krever 
legeerklæring), kan det avtales hjemmearbeid etter avtale med 
rektor.



Skoleåret 2020 - 2021

639 elever

Studiespes. (228 elever)

Idrett (82 elever)

TIO (26 elever)



Utdanningsprogram yrkesfag

Service, samferdsel
og reiseliv(28)

Naturbruk (92)Elektro (61) TIP (60) Helse & Oppvekst (62)



Visjon

«Det beste i den enkelte»



Å være

Å gjøre

…det å bli til som 
menneske, å dannes, 
handler om to ting 
og balansen dem 
imellom, nemlig å 
være og å gjøre



•Positivt elevsyn

•Få fram det beste i den enkelte!

•Behandles som «voksne» - gir ansvar og 
tillit

•Lov å gjøre feil – får nye sjanser

•Resultater handler ofte om hardt arbeid
• www.ungdata.no

http://www.ungdata.no/




HOVEDMÅL

• Få fram elevens menneskelige potensial

• Få fram elevens faglige potensial



RESULTATMÅL:

• Gjennomført og bestått = 100%

• Positiv karakterutvikling

• Læreplass til alle



Fullført og
bestått, 
prosent



Karakterutvikling fra 
grunnskolen



Læreplasser/skoleplasser vår 
2020

•TIP – 15/175

•EL – 15/15

•SS – 12/13

•AK/FF – 29/30

•HF – 15/15

•BA – 12/12





▪ Trivsel, skolemiljø
▪ Agenda Tanzania, 

Det store korslaget, 
påskefrokost

▪ Psykisk helse/dysleksi 
▪ Næringslivet/kommune

r
▪ Opplæringskontorene
▪ FYR – yrkesretting
▪ Yrkesmesse

Vår skole:



• Godt gjort
• Godt røykt
• Godt trent 
• Livsglede for eldre
• Dybdelæring – nye læreplaner høsten 2021



Ny start

• Alle elever kartlegges i norsk, engelsk og matematikk frem 
mot høstferien.

• Elever med spesialundervisning fra grunnskolen 
observeres og kartlegges i aktuelle fag frem mot 
høstferien.

• Elever som har behov for ekstra tilpasning får dette 
fortløpende (inkl. dyslektikere og andre med meldeskjema 
fra ungdomsskolen).



Fagfornyelsen

▪ Nye læreplaner i alle fag på VG1

▪ Neste år også på VG2

▪ Største endring 5 t engelsk VG1 og 4 t norsk

▪ Dybdelæring
▪ Færre emner, mer dybde
▪ Virkelighetsnært (gi nytte for noen)



Fagfornyelsen og læring

• At elevene vet hva de skal lære.

• At elevene opplever at lærerne vil at de skal lykkes.

• At elevene opplever tydelige faglige råd om hvordan de skal 
jobbe for å forbedre seg.

• At elevene får erfare følelsen av å mestre.



Nytt regelverk om skolemiljø som gjelder fra 1. 
august 2017.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring - Kapittel 9 A .

Nulltoleranse for mobbing og krenking

«Mobbeknapp» på hjemmesiden vår

Aktivitetsplikt:
plikt til å følge med, gripe inn og varsle
plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak
skolen skal sørge for elevenes medvirkning
krav om at skolen lager en skriftlig plan per tilfelle

www.udir.no

http://www.udir.no/




Forventninger til hjemmet

• Vis interesse for skolearbeidet – spør hva de jobber med og 
hvordan det går.

• Gi anerkjennelse – ikke nødvendigvis på skolearbeid, men på 
innsats og ting de får til.

• Gi dem følelsen av egenverdi og tilhørighet hjemme. Fortell dem 
at de er viktige.

• Sørge for at de har med seg riktig materiell og utstyr på skolen 
(Bøker, skrivesaker, PC mm.)

• Søvn og kosthold.
• Grøt på skolen.
• Lunsj?

Ikke nøl med å ta kontakt, vi ønsker godt samarbeid med 
hjemmet!



Godt lært

• Sosialpedagogisk rådgiver

• Spesialpedagogisk rådgiver

• Miljøterapeut

• Miljøarbeidere

• Samarbeider med:

• Helsesøster

• You rådgiver

• OT

• PPT



Godt lært

Rådgiving og miljøtiltak, for elever og ansatte
• Individuell rådgiving av elever
• Rådgiving i forhold til klassemiljø
• Hjelpemidler og læringsstrategier

Læringsteam
• Sosiale og emosjonelle vansker
• Lese- og skrivevansker
• Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
• Andre vansker som hindrer læring



YoU

• Husk å søke utstyrsstipend på www.lånekassen.no
Naturbruk skal få kr 4412.- uavhengig av foresattes 
inntekt.

• Yrkesmessa på Tau Aktivitetshus i november er avlyst

• Neste år kan de søke videre til vg2 akva eller vg2 
fiske/fangst evt grønne utdanningsprogram. Men dette tar 
vi mer om på neste foreldremøte i Jan/feb 2021

http://www.lånekassen.no/


Strand.vgs.no
Facebook


