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Kontaktinformasjon 

Skolens hjemmeside: www.strand.vgs.no 
Her finner du oppdaterte opplysninger om det som skjer på skolen i løpet av 
skoleåret. I tillegg vil du som elev ha nytte av og behov for å bruke 
https://www.itslearning.com. Du vil få brukernavn og passord på skolen. 

 
Strand videregående skole    
Torgerkrossen , 4120 Tau 
Telefon: 51 74 01 00      Telefaks:51 74 01 50 
E-post: Strand-vgs@rogfk.no 
Facebook: www.facebook.com/strandvgs 

 

Rektor: Erik Danielsen 
Mobil: 906 49 428 
Tlf privat:51 74 96 07 
E-post: erik.danielsen@rogfk.no  
 

Avd.leder Administrasjon: Rine Knutsen 
Mobil: 454 22 279 
E-post: rine.knutsen@rogfk.no 
 

Avd.leder for yrkesfag:  
Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon: 
Elisabeth Dyrdal 
Mobil: 957 49 098 
E-post: elisabeth.dyrdal@rogfk.no 
 

Avd.leder for yrkesfag: 
Elektrofag, Helse og oppvekst og Naturbruk: Jan Arve Bøvor 
Mobil: 454 15 850 
E-post: jan.arve.bovor@rogfk.no 
 

Avd.leder for studieforberedende: 
Idrett og Realfag: Asle Furumo 
Mobil: 976 57 773 
E-post: asle.furumo@rogfk.no  
 

Avd.leder for studieforberedende: 
Språk og Samfunnsfag: Ann-Cathrin Berge Kleppa 
Mobil: 991 08 246 
E-post: ann-cathrin.berge.kleppa@rogfk.no 
 

Avd.leder for tilrettelagt opplæring: 
Hverdagsliv, Arbeidstrening og Utvidet praksis: Anne Kristine 
Sirnes Mobil: 467 79 759 
E-post: Anne-Kristine.Sirnes@rogfk.no 

http://www.strand.vgs.no/
https://www.itslearning.com/
http://www.facebook.com/strandvgs
mailto:erik.danielsen@rogfk.no
mailto:rine.knutsen@rogfk.no
mailto:elisabeth.dyrdal@rogfk.no
mailto:jan.arve.bovor@rogfk.no
mailto:asle.furumo@rogfk.no
mailto:ann-cathrin.berge.kleppa@rogfk.no
mailto:Anne-Kristine.Sirnes@rogfk.no
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Velkommen til Strand videregående skole 

 
Vi er glad for at du velger Strand videregående skole, og vi vil gjøre 
vårt beste for at du skal få fram ditt beste, både i forhold til fag og i 
forhold til personlig utvikling. Rektor, renholdere, administrasjon, 
lærere, ja alle ansatte er til for at dere skal få et best mulig 
læringsmiljø! Et godt læringsmiljø betyr at dere har god trivsel og et 
ønske om å lære. 
 
Det viktigste bidraget i å skape et positivt læringsmiljø ved skolen er 
deg selv! Trivsel og lyst til å lære skapes sammen med medelever, 
faglærere og kontaktlærer.  
 
Vi vil utfordre deg til å sette deg mål for skolearbeidet sammen med 
faglærere og kontaktlærer. Du skal ha forventninger til at faglærere og kontaktlærer 
følger deg opp med konkrete tilbakemeldinger om hva som skal til for at du skal nå 
dine mål. 
 
Vi forventer at når du har tatt imot tilbudet ved skolen, bidrar du med innsats, positiv 
holdning og vilje til å gjennomføre, altså hardt arbeid.  
 
Godt mot og lykke til! 
 
 

Ved begynnelsen av skoleåret! 

Vi håper du finner informasjonen nyttig og at du får en oversikt over ulike prosedyrer 
og støttetjenester som vi har på skolen vår. Det er mye nytt å sette seg inn i når en 
begynner som ny elev. Vi har laget denne elevhåndboka for at du lettere skal få en 
oversikt og vite hvor du kan henvende deg om du har spørsmål.  
 
 

Litt om Strand vgs 

Strand vgs er en kombinert skole, det vil si at vi har både yrkesfaglige 
utdanningsprogram og studieforberedende utdanningsprogram. Kommende skoleår 
har vi ca 540 elever fordelt på 31klasser. Nytt av året er at vi har en avdeling på 
Rygjabø, med Naturbruk, Akvakultur, Fiske og fangst.  
De aller fleste elevene kommer fra Ryfylke, fordelt på kommunene Strand, Forsand, 
Finnøy og Hjelmeland. Men det kommer også elever fra bysiden. Det betyr at du får 
mange nye venner når du begynner på Strand vgs, samtidig som skolen er oversiktlig 
og har et trygt miljø.  
 
Skolen har i underkant av 105 ansatte, fordelt på 8 programområder. 
 
I løpet av fjoråret fikk vi nytt inngangsparti, kantine, bibliotek, noen nye klasserom og 
nytt auditorium. Ute har vi fått ett nydelig parkanlegg. Dette har vi gledet oss til lenge, 
og vi håper at du vil oppleve at dette er et positivt bidrag til læringsmiljøet på skolen.  
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Vår visjon 

 
En visjon skal være en ledestjerne, noe vi skal 
strekke oss etter. På Strand vgs vil vi strekke oss etter at hver enkelt 
elev skal få oppleve å få fram det beste i seg selv.  
 
 
«Me får fram det beste i den enkelte» 
 
For at visjonen vår ikke skal bli bare flotte ord, har vi laget oss mål og 
satsingsområder som vi jobber mot hver dag.  
 

Våre mål og satsingsområder 

Strand vgs har 3 hovedmål: 
 

1) At hver elev skal få ut sitt faglige potensiale.  
 

2) At eleven skal få utvikle seg som menneske og medmenneske, ta ansvar for 
sitt eget liv og bidra med positivt samfunnsengasjement  
 

3) At hver enkelt ansatt – gjennom samarbeid i et sosialt godt og faglig 
stimulerende miljø – trives, opplever mestring og får stadig nye utfordringer 
 

For å nå disse målene satser vi på god klasseledelse  og at læringsmiljøet i hver 
klasse skal være optimalt.  
 

Klasseledelse  

Vår erfaring tilsier, og forskning viser, at lærerens arbeid som leder av klassen er den 
enkeltfaktoren som har størst betydning for læringsmiljøet og derav elevenes læring. 
Vi vil holde fram lærerens evne til å skape et positivt klima med godt læringsmiljø og 
videre evnen til å motivere til arbeidsinnsats som særs viktige. Vi mener også at dette 
er forhold der læreren og kollegiet, både enkeltvis og sammen, har størst 
utviklingsmuligheter. 
 
Kjennetegn på god klasseledelse:  

 Læreren tar ansvar for relasjonen til hver enkelt elev  

 Læreren har etablert en positiv prestasjonskultur med arbeidsro  

 Læreren er tydelig  

 Læreren har forventninger til hver enkelt elev  

 Læreren har etablert en god vurderingspraksis  

 Undervisningen har en tydelig struktur:  

o Systematisk planlegging  

o Tydelige faglige mål som er oppfattet av elevene  
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o Kollektiv formidling i starten av økten  

o Elevaktiv læringsaktivitet  

o Tydelig dialog med elevene – forventninger og krav  

o Positive tilbakemeldinger på ønskede læringsaktiviteter  

o Klar avslutning og oppsummering  
 
Vår visjonen og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn.  
 
Elevsyn 
Til grunn for skolens elevsyn ligger en del grunnleggende verdier som holdes fram 
både i humanistisk etikk, kristen etikk og i Kunnskapsløftet. Her kan vi nevne respekt, 
likeverd, toleranse og anerkjennelse. 
 
Skolen vil holde fram et positivt syn på elevene. Vi skal se mulighetene til den enkelte 
elev og utfordre elevene til å se sine egne muligheter og sitt eget potensiale.  
 
Som ansatt ved Strand vgs har vi tro på at alle elever kan lære. Vi tar utgangspunkt i 
hva eleven mestrer, og utfordrer til utvikling. 
 
Som redskap for å møte eleven med respekt og anerkjennelse har vi tro på dialogen. 
Dialogen kommer til uttrykk i faglige samtaler og elevsamtaler som kontaktlærer og 
faglærer har. 

- Dialogen fremmer modning, gir motivasjon og læring.  
- Dialogen skal speile eleven og utfordre til selvinnsikt. 
- Det er eleven som skal ta egne valg.  
- Læreren vil i dialogen utfordre elevene på konsekvenser elevens valg 

vil/kan føre til. 
I tråd med humanistisk og kristen etikk og i tråd med grunnleggende pedagogiske 
prinsipper i Kunnskapsløftet, må elevene ta konsekvensene av sine egne valg. Dette 
vil være en kontinuerlig prosess i utvikling fra ungdom til voksen. 

 
I respekt for elevene skal lærerne være konsekvente og la elevene bære 
konsekvensene av egne valg. 
 
 
 
Pedagogikk 
Læreren spiller en viktig rolle for elevenes læring. Læreren må kunne skape tillit til 
elevene og gjennom sin sosiale og faglige kompetanse skape trygghet og trivsel i 
skolehverdagen.  
Læreren har gjennom sin posisjon og kompetanse en naturlig autoritet, dette må en 
bruke til å skape et godt læringsmiljø sammen med elevene. 
Læreren har ansvar for å skape gode relasjoner til elevene, og mellom elevene i 
klassen. 
  
Eleven er selvsagt den mest sentrale aktøren i læringsprosessene. Kunnskapsløftet 
peker på at elevene skal kunne medvirke både i planleggingen av læringen, ha reell 
innflytelse på valg av arbeidsmetoder, kunne utforme læringsmål, og til slutt delta i 
evalueringen av eget arbeid. Dette ser vi på som mål vi skal jobbe mot. Det er en 
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prosess som gjerne starter når elevene begynner på Strand videregående skole. 
Elevene skal læres opp til dette gjennom elevsamtaler, faglige samtaler, 
egenvurdering og jevnlig dialog med lærerne.  
 
Vi mener at ved å behandle elevene med respekt, omsorg og tillit, kan vi sammen 
med dem starte på en prosess der elevene er i kontinuerlig utvikling ved å bli 
utfordret til å ta egne valg og bære konsekvensene av disse.  
 
Dialogen med elevene skal være tuftet på likeverd og gjensidig respekt. Dette 
balanseres med tydelighet og ikke ettergivenhet når det gjelder konsekvenser. 
 
 
Tydelighet 
Det er gjennom samspillet mellom mennesker at vi utvikler oss som sosiale personer. 
Dette er grunnen til at skolen vektlegger samarbeid med elevene, elevmedvirkning og 
dialog som arbeidsform.  

På Strand videregående skole har vi tro på en omgangstone som preges av åpenhet, 
godt humør og respekt for hverandre.  

Det er viktig at alle elever opplever å bli møtt med forventninger og krav, sammen 
med en holdning til at hver elev har et potensiale og kan lære. Vi legger derfor stor 
vekt på at vi sammen med eleven setter høye, presise og realistiske mål som hver 
elev kan strekke seg mot. 
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Klasseoversikt og kontaktlærere 

 

Klasse Utdanningsprogram Kontaktlærer 

1EFA Vg1 Elektrofag Jan Inge Vik 

1EFB Vg1 Elektrofag Arvid Eie  

1HEA Vg1 Helse og oppvekst Helene Nummedal og Kurt 
Rolfnes 

1IFA Vg1 Idrettsfag Hege Mjølsnes og 
Sveinung Ravnås 

1NBA Vg1Naturbruk Eli Skoglund 

1NBB Vg1Naturbruk Sven Atle Kvernenes 

1STA Vg1 Studiespesialiserende Lars Horve og Marius 
Oseland  

1STB Vg1 Studiespesialiserende Rune Hauge og Siri 
Sangnæs 

1STC Vg1 Studiespesialiserende Maritha Vollan og Kjell 
Arne Hebnes 

1SSA Vg1 Service og samferdsel Kristin Fatland 

1TPA Vg1 Teknologi og industriell produksjon Arild Meltveit  

1TPB Vg1 Teknologi og industriell produksjon Trond Kjetil Sørskår  

   

1UPA Utvida praksis Jon Olav Kolstø 

1UPB Utvida praksis Linda J Fosse 

1UPC Utvida praksis Audny Fiskå 

A1 Arbeidstrening 1 Linda Melberg 

A2 Arbeidstrening 2 Hilde Synnøve Kleiveland 

   

H1 Hverdagsliv 1 Stina Runestad 

   

2EFA Vg2 Elenergi Per Steinar Vasstveit  

2HEA Vg2 Helsefagarbeider Nina Eie  

2SSA Vg2 Salg, service og sikkerhet Arild Teikari 

2IFA Vg 2 Idrettsfag Lene Skretting og Halvard 
Stendal  

2NAA Vg2 Akvakultur Yngvar Svendsen 

2NAFA Vg2 Fiske og fangst Eivind Bøe 

2STA Vg2 Studiespesialiserende Hans Marius Våga 

2STB Vg2 Studiespesialiserende Eirik Jøssang 

2STC Vg2 Studiespesialiserende Gunn-Linda V. Idsø 

2TPA Vg2 Industriteknologi Kåre Nordbø 

2TPB Vg2 Industriteknologi Asgeir Nordbø  

   

3IFA Vg3 Idrettsfag Øyvind Svensen 

3STA Vg3 Studiespesialiserende Kristin Botnen 

3STB Vg3 Studiespesialiserende Sunniva Skjelsbæk 
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Agenda Uganda  

Strand videregående skole har valgt å hjelpe Child Africa International School i 
Kabale, Uganda. 
Elevrådet valgte i 2010 å gå bort fra opplegget til den nasjonale "internasjonale dag" 
(ID) og Operasjon dagsverk (OD) innsamlingsaksjon, som er styrt fra Oslo. Skolens 
humanitære prosjekt heter nå Agenda Uganda. 

Elevrådet 2011/12 bestemte at vi fortsetter å støtte Agenda Uganda-prosjektet i  
3 år til. 
 
Hva brukes pengene til? 
Agenda Uganda-innsamlingen våren 2014 resulterte i kr 127 500,- til skolen i Kabale! 
Elevrådet ved Strand vgs bestemte at midlene skulle gå til bygging av toaletter ved 
skolen og nye korpsinstrumenter. 

 

Som elev på Strand vgs får du muligheten til å engasjere deg i dette flotte arbeidet. 
 
 

Branninstruks 

Ved alarm skal du som elev følge lærerens tydelige beskjed om å forlate 
klasserommet/skolebygget og gå til oppstillingsplassen. Skolen har ulike 
oppstillingsplasser for ulike klasserom. Du følger læreren din. En del av personalet 
har som oppgave å kontrollere at bygningsmassen er tømt for personer. Av den 
grunn må du bli værende på oppstillingsplassen til ny beskjed blir gitt.  
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Bibliotek  

Skolebiblioteket er plassert like ved skolens hovedinngang. På biblioteket finner du 
fag- / skjønnlitteratur, tidsskrifter, aviser, filmer, musikk og tegneserier. Hvis det er 
behov for bøker/filmer vi ikke har, kan de som regel skaffes. Kom gjerne med ønsker 
og forslag!  
Biblioteket er tilgjengelig og bemannet hele skoledagen, og bibliotekaren hjelper deg 
gjerne med å finne fagstoff og litteratur.  
Se ellers websiden til skolebiblioteket: 
http://www.strand.vgs.no/for-elever/skolebiblioteket/ 
 

Datamaskiner 

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at alle elever skal bruke bærbar datamaskin i 
læringsarbeidet. Datamaskinen må minst ha Windows XP og kunne knytte seg 
trådløst til skolens nettverk. Fylkeskommunen har inngått avtale med Telenor 
Telehuset AS og Eplehuset for de som må ønske å kjøpe ny datamaskin, men det er 
fritt for deg å bruke en annen forhandler eller ta med egen bærbar PC. Avtalen 
innebærer at du får kjøpt en ny datamaskin til subsidiert pris. Denne ordningen 
gjelder bare for elever som begynner på VG1.  
 

Eksamen  
Eksamen går fra ca 20. mai til 20. juni.   
På VG1 kan du komme opp i eksamen i ett fag.   
På VG2 idrett og stud.spes skal du opp i eksamen i ett fag, enten muntlig eller 
skriftlig.   
På VG2 yrkesfag kan du komme opp i ett fag, i tillegg til den tverrfaglige eksamen du 
skal ha.   
På VG3 stud.spes skal du opp i norsk hovedmål + to skriftlige og ett muntlig eller 
praktisk/muntlig fag. På VG3 idrett skal du opp i norsk hovedmål + tre fag, der minst 
ett av de tre skal være et programfag  
Du vil få grundig informasjon om eksamen når den nærmer seg. 
 
Informasjon om forberedelse, gjennomføring og rett til klage på eksamen ligger på 
It`s learning. 
 

Elevmedvirkning  
Ett av satsingsområdene i videregående skoler er økt elevmedvirkning. Elevrådet er 
elevenes eget organ.  Det består av tillitselever fra hvert utdanningsprogram, og 
ledes av en valgt elevrådsleder. 
 
Tillitsvalgt i klassen  
Ved skolestart velges en tillitselev i hver klasse. Som tillitsvalgte i klassen er dere 
klassens leder(e) og representanter og vil fungere som et bindeledd mellom elever, 
kontaktlærer og skolens ledelse. Den tillitsvalgte i klassen skal i lag med 
kontaktlæreren lage en plan for arbeidet i klassen slik at dere kan melde saker til 
elevrådet og at det er mulighet til å referere vedtak til elevrådet. Dere vil være et 
forbilde når det gjelder å skape et godt klassemiljø, og dere skal arbeide for å bedre 

http://www.strand.vgs.no/for-elever/skolebiblioteket/
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enkeltelevers situasjon. Gjennom de tillitsvalgte og elevrådsarbeidet har elevene 
mulighet til å ta opp og fremme sine saker, synspunkter og interesser. 
 
Elevrådet 
Alle tillitsvalgte møtes for å velge et elevrådsstyre for skolen. Medlemmene velges for 
ett skoleår om gangen. Elevrådet skal sikre at deres stemmer blir hørt i 
skoledemokratiet. Det er viktig for skolen at elevrådet fungerer godt for å skape den 
beste skolen. Elevrådsstyret har jevnlige møter med rektor og skolens kontakt for 
elevråd, lærer Gro Anita Langvik. 
 
Helse miljø og sikkerhet (HMS) 
Alle klasser skal velge et elevverneombud og et varaombud som er klassens 
tillitsvalgte i HMS-saker, disse velges av klassens elever kort tid etter skolestart. 
Skolen har en verneleder, som skal støtte og veilede elevene i deres HMS-arbeid. 
Elevene er i enkelte saker representert i skolens arbeidsmiljøutvalg. 
 
Skolemiljøutvalg 
Skolemiljøutvalget er et lovpålagt samarbeidsorgan der elever, ansatte og 
skoleledelsen er representert. (Opplæringsloven §§ 11-1a og 11-5a). 
Skolemiljøutvalget skal arbeide for å fremme et godt skolemiljø. 
 
 

Elevsamtaler  

Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å lede klassens virksomhet, og skal arbeide 
aktivt for å gjøre klassemiljøet og læringsprosessen så god som mulig. Kontaktlærer 
er din kontaktperson overfor de andre faglærerne, avdelingsledere og skolens 
administrasjon. 
 
Kontaktlærer har ansvar for gjennomføring av elevsamtaler med hver enkelt elev. 
Elevsamtaler gjennomføres to ganger i året, dvs. en samtale pr. termin. Dette er 
fortrolige samtaler mellom deg og din kontaktlærer, her får du anledning til å legge 
frem dine tanker og meninger du måtte ha. Din læring og utvikling, planer videre og 
trivsel tas opp i elevsamtalene. 
 
Spørsmål knyttet til det enkelte fag bør du i utgangspunktet stille faglæreren, men 
kontaktlærer kan også hjelpe deg. 
 
 

Elevundersøkelse  

Hvert år gjennomføres en elevundersøkelse. Dette er en undersøkelse som er lik i 
alle fylkeskommunale videregående skoler i Norge. Vi gjennomfører undersøkelsen i 
november hvert år. Vi legger stor vekt på svarene du og medelevene dine gir. 
Svarene bearbeides av Læringslabben og vi får tilbakemelding på hvordan vi ligger 
an på viktige tema som motivasjon, trivsel, mobbing osv. 
 
Dersom vi ser på resultatene for Strand vgs, kan skolen være stolt av å kunne vise til 
et av de beste resultatene i Rogaland. De aller fleste av elevene sier at de trives godt 
på Strand vgs og er motivert for å lære. Skolen har usedvanlig gode resultater i 
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fullført og bestått skolegang. 94% av elevene på studieforberedende og yrkesfag 
fullførte og besto skoleåret 13/14. Likevel får både lærere og elever god anledning til 
å jobbe med og forbedre praksisen på skolen ut fra resultatene på 
elevundersøkelsen. 
 

Fagvalg 

Elevene på VG1 og VG2 studiespesialisering  vil like etter jul foreta ett fagvalg. VG1 
elevene velger da programfag som de kan fordype seg i på VG2 og VG3. Elevene 
må velge om de vil ha sin faglige dybde innen samfunnsfag/språk/økonomi eller 
realfag. Mer om regler og hvilke fag vi tilbyr, finner du på skolens hjemmeside. 
http://www.strand.vgs.no/utdanningsvalg/studiespesialisering/programfag/blokkskjem
a/ 
 
 

Forsikring: 

Elevene er forsikret gjennom Rogaland Fylkeskommune. Les mer om type forsikring 
og når forsikringen gjelder: https://www.klp.no/bedrift/forsikring/kommunal-
sektor/elevforsikring-for-kommuner-og-helseforetak-1.25689 

Fravær  

Det er viktig å være tilstede og delta aktivt i undervisningen. Dersom du av en eller 
annen grunn ikke kan være tilstede, må du gi beskjed til kontaktlærer via Intouch og 
legge årsaken til fraværet inn på SkoleArena. Dersom du er borte fra undervisningen 
flere dager, kan du få varsel om at du er i fare for å få "Ikke vurdert" i faget. Skolen 
har praksis på at det ikke lages ny prøve, dersom du er borte i en 
prøve/vurderingssituasjon.  
 
Dersom du som elev skal søke læreplass eller jobb etter videregående skole, er det 
svært viktig med så lite fravær som mulig. 
 
Alt fravær skal føres på vitnemålet/kompetansebeviset. Fraværet skal føres i dager 
og enkelttimer. Enkelttimer kan IKKE konverteres til dager, jf opplæringsloven § 3-47. 
 
For inntil sammenlagt 10 skoledager i ett opplæringsår, kan en elev kreve at følgende 
fravær ikke blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres 
at fraværet skyldes:  

 Helse- og velferdsgrunner 

 Arbeid som tillitsvalgt 

 Politisk arbeid 

 Hjelpearbeid 

 Lovpålagt oppmøte 

 Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
Kan du dokumentere at fraværet ditt skyldes overforstående punkter, kan du søke 
rektor i mai/juni om å få slettet inntil 10 dager i skoleåret.  
 
 

http://www.strand.vgs.no/utdanningsvalg/studiespesialisering/programfag/blokkskjema/
http://www.strand.vgs.no/utdanningsvalg/studiespesialisering/programfag/blokkskjema/
https://www.klp.no/bedrift/forsikring/kommunal-sektor/elevforsikring-for-kommuner-og-helseforetak-1.25689
https://www.klp.no/bedrift/forsikring/kommunal-sektor/elevforsikring-for-kommuner-og-helseforetak-1.25689
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Fritak for enkeltfag  

Elever som har tatt tilsvarende fag før (på annen skole), kan søke om å få slippe å 
delta i undervisningen i enkeltfag. Skolen har praksis på at det ikke gis fritak i mer 
enn ett til to fag. Vi gjør oppmerksom på at når en elev ikke har alle fag/ fult timetall 
som trinnet har, vil eleven bli definert som "delkurs-elev" og et evt stipend fra 
Lånekassen blir redusert. 
 

Holdningsskapende arbeid  
Skolen jobber aktivt sammen med Elevrådet. Det utarbeides et årshjul med ulike 
tema som klassene har fokus på gjennom skoleåret. Eks kan være: psykisk helse, 
trafikksikkerhet, rus, klassemiljø og mobbing osv 
 

IKT- brukerhjelp 

Dersom du trenger hjelp innen IKT (f.eks ikke får logge deg på It`s learning, logge 
deg på det trådløse nettet osv), kan du ta kontakt med Kjell Tore eller Kjetil-André på 
IKT-rommet.  
 

IKT-regler 

Følgende regler gjelder både brukerrettigheter på skolens eget datanett og all 
framferd og oppførsel på internett: Skolens nettverk og utstyr skal kun brukes til 
undervisning/opplæring i henhold til lærerens instrukser. Installasjon og bruk av 
piratkopier/skadelige/ulovlige programvare er ikke tillatt. Ulovlig nedlasting og bruk av 
bilder, bruk av pengespill, mobbing og annen ulovlig bruk av internett aksepteres 
ikke. Brudd på dette kan bli politianmeldt. Misbruk av skolens nett, kablet og trådløst, 
til online-/lanspill kommer også inn under dette regelverket. 
 
Da PC’ene til elevene er private, dekkes ikke disse av skolens forsikring. Hver elev 
må ha sin egen forsikring. 
 

Internett 

Tilgang til internett er gratis for elever via din brukerkonto som du oppretter ved 
skolestart. Trådløse nettverkspunkter finnes over hele skolen. Misbruk av dette 
trådløse nettet kan resultere i en utestengning fra skolens dataanlegg og /eller 
stengning av din brukerkonto. 
 

Intouch (erstatter MobilSkole) 

Strand vgs bruker nå Intouch som varslingssystem. Her kan læreren sende ut felles 
beskjeder til klassen (sms) eller enkeltbeskjeder til elever. Skolen bruker dette 
systemet når det gjelder fravær. Elevene/foresatte bruker Intouch til å varsle når en 
blir forhindret i å delta i undervisningen. Det vil si at du som elev eller foresatt sender 
en sms til 26199 med STVS og kodeordet til klassen (f.eks:1STA) først i meldingen. 
Da får kontaktlærer beskjed om at du uteblir fra undervisningen denne dagen.  
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(Intouch blir også brukt til å gi viktige beskjeder til elevene og når vi vil orientere 
foresatte om at eleven ikke har møtt til undervisningen.)  
Eks: STVS 1STA Ola Olsson er syk i dag og kan ikke komme på skolen. Hilsen Mor 
Olsson. Denne meldingen sender du til mob.nr 26199 

 

It`s learning 

It’s learning er en læringsplattform (LMS) som brukes av samtlige videregående 
skoler i Rogaland fylkeskommune. Brukernavn og passord til It’s learning er det 
samme som du bruker ellers for å komme inn på skolens trådløse nett. Med It's 
Learning kan du som elev: 
• få full oversikt over eget arbeid, ventende oppgaver, framdrift og karakterer 
• jobbe uavhengig av tid og sted med alle ressurser samlet på ett sted 
• få utlevert og levere inn oppgaver i ulike formater: tekst, bilde, video, lyd  
• legge inn innhold fra YouTube, Flickr, Google Maps, blogger osv. i egne 
produksjoner 
• kommunisere direkte med lærere og medelever  
• få stor frihet til å initiere aktiviteter, invitere deltakere inn og samarbeide om 
oppgaver 
• øve etter eget behov: ta tester gjentatte ganger, lese inn og lytte til tekster på 
Fremmedspråk m.m. 
 
"Strand elevinfo" er det området på It`s learning skolen bruker for å legge ut viktig 
informasjon til elevene. Her kommer det ut info om viktige datoer, skolereglement, 
info om Lånekassen, eksamen, arrangement som skal skje osv. Dette området må 
du derfor sjekke flere ganger i uka. 
 

Kantine  
Kantinen vår er "skolens hjerte" som skal bidra til et godt miljø og positivt 
læringsutbytte. Du kan kjøpe sunn og variert mat til lave priser, og vi tilbyr varm mat 
til lunsj hver dag. Skolen driver selv kantina som er åpen fra kl 08.00 - 14.05.  
Hver morgen serverer vi gratis havregrøt.  
 
Vi bruker kantinekort (ikke kontanter) som betalingsmåte. Kortet får du ved 
henvendelse i resepsjonen, og du fyller på valgfritt beløp (vha ditt bankkort) på 
samme sted. 

 

Karakterer  

Skoleåret 2014/15 er inndelt i 2 karakterterminer. 
 

Termin Fra dato Til dato 

1. termin 18/08-14 16/01-15 

2.termin 19/01-15 19/06-15 
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Klasselærerråd 
Klasselærerrådet har ansvar for å skape best mulig læringsmiljø sammen med 
elevene, i hver enkelt klasse. Videre skal en følge opp den enkelte elev i forhold til 
fravær, orden og sosial- og spesialpedagogiske tiltak. Klasselærerrådet skal ha en 
felles forståelse for hvordan vi kan utvikle hver enkelt elev best mulig både faglig og 
sosialt. 
 
Alle plikter å være med å skape et godt arbeidsmiljø i klassen. 
 
 

Klasseregler  
Det kan være lurt å ha noen klasseregler.  Disse kan klassen lage sammen med 
kontaktlærer.  Reglene bør være få og konkrete, og bør fokusere på hva vi kan gjøre 
for å skape et best mulig læringsmiljø. 
 

Lærebøker 

Som elev ved Strand vgs får du låne lærebøker som brukes i de ulike fagene. Disse 
bøkene er skolens eiendom og som elev og ”leietaker” er du ansvarlig for å ta vare 
på bøkene, og levere dem tilbake ved skoleårets slutt. Bøker som ikke blir returnert 
innen en gitt frist må erstattes.  
 

Læringssenter:  

Skolen har fått ny elevkantine, bibliotek, lesesal og diverse grupperom. Alt dette ser 
vi på som tilrettelegging for læringsaktiviteter. I lesesalen er det individuell jobbing og 
arbeidsro. Det er mulighet for å jobbe i små/store grupper i de nye grupperommene, 
oppe på biblioteket og i kantineområdet.  

 

Lånekassen  

Alle elever har rett på utstyrsstipend, men MÅ søke om å få det. Beløpet en får, 
varierer ut fra hvilket utdanningsprogram man går på. (Men det er ikke avhengig av 
foresatte sin inntekt/formue). Når du søker om utstyrsstipend, så sjekker også 
lånekassen om du har rett på andre typer stipend. Trenger du lån for å fullføre din 
utdannelse, kan du søke om det også. Se www.laanekassen.no  
Frist for å søke støtte for høsten, er 15.november. 
 

Mobbing  

Strand vgs har null-toleranse for mobbing. Dvs at mobbing ikke aksepteres og skal 
gripes fatt i ved mistanke om at mobbing foregår.  
Mobbing blir definert som ”systematisk plaging over tid”. Det kan skje fysisk ved bruk 
av direkte vold, eller med ord der noen blir erta, uthengt, latterliggjort eller utskjelt. 
Det kan også skje uten ord, f.eks ved at noen stenges ute eller blir oversett. Noen 

http://www.laanekassen.no/
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ganger kan mobbing foregå via nett, f.eks Facebook, Youtube eller mobiltelefon. Slik 
atferd er alvorlig og rammes av Straffeloven.  
På Strand vgs skal derfor alle jobbe for en mobbefri skole. Ingen har rett til å plage 
andre. Si i fra til lærer eller rådgiver om du får mistanke om at slikt skjer. Skolen har 
egne prosedyrer for hvordan mobbesaker skal løses.  
 

Nettfag 

Strand vgs er med i Nettskolen, som er et samarbeid mellom videregående skoler i 
distriktet (Sauda, Ølen, Dalane og Strand) 
Nettskolen tilbyr undervisning i noen programfag. Oversikt over nettfagene finner du 
på vår hjemmeside og på www.nirog.no 
Som elev i nettfag, må du studere via It`s learning. Der blir det lagt ut oppgaver og 
innleveringer som skal leveres inn via It`s learning. Du vil få minimum to samlinger 
med faglærer og medelever fra de andre skolene i løpet av skoleåret, ellers foregår 
det meste på egenhånd. Elever kan bare velge ett nettfag pr skoleår. 
 

Ordensreglement 

Strand vgs følger Rogaland fylkeskommune sitt ordensreglement for videregående 
skoler. Se linken under. Skolen har også noen utfyllende retningslinjer til dette 
reglementet, de finner du som vedlegg til linken under.  
http://www.strand.vgs.no/for-elever/skolereglement/ 
 

Parkering 

I området rundt skolen gjelder alminnelige parkeringsbestemmelser. Parkering på 
skolens områder skal kun skje på oppmerkede plasser. Motorsykler og mopeder 
parkeres på anvist plass. Når det gjelder kjøring på skolens område, gjelder 
vegtrafikklovens bestemmelser. 
 

Plan for skoledagene på Strand  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt: 08.35-09.55 08.35-09.55 08.35-09.55 08.35-09.55 08.35-09.55 

2.økt 10.05-11.25 10.05-11.25 10.05-11.25 10.05-11.25 10.05-11.25 

 Matpause: 
11.25-11.50 

Matpause: 
11.25-11.50 

Matpause: 
11.25-11.50 

Matpause: 
11.25-11.50 

11.30-12.10 
God helg 

3.økt 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30  

4.økt 12.35-13.55 12.35-13.55 12.35-13.55 12.35-13.55  

5.økt 14.00-15.20 14.00-15.20 14.00-15.20 14.00-15.20  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nirog.no/
http://www.strand.vgs.no/for-elever/skolereglement/


  

 

 18 

 

Plan for skoledagene på avd. Rygjabø 
   Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1.økt:  08.20-09.50  08.20-09.50  08.20-09.50  08.20-09.50  08.20-09.50  

2.økt  10.00-11.30  10.00-11.30  10.00-11.30  10.00-11.30  10.00-11.30  

   Matpause: 
11.30-12.00  

Matpause: 
11.30-12.00  

Matpause: 
11.30-12.00  

Matpause: 
11.30-12.00  

  
God helg  

3.økt  12.00-13.30  12.00-13.30  12.00-13.30  12.00-13.30     

4.økt  13.40-15.10  13.40-15.10  13.40-15.10  13.40-15.10     

 
Vi slutter tidlig på fredager slik at elevene kan ta "langhelg" da. De ansatte har ulike 
møter etter lunsj på fredager.  
Alle klasser på studieforberedende utdanningsprogram har minst en studieøkt i løpet 
av uka. Denne økta er lærere tilstede og eleven kan få hjelp/veiledning til 
skolearbeidet sitt. 
 
 

Rydding 

Vi er stolte over skolen og skoleområdet vårt. For å bevare alt i så bra stand som 
mulig, kreves det at vi ikke forsøpler vår egen eller andres arbeidsplass. Det gir 
utrivelige forhold for både medelever, renholdere og andre ansatte. For å unngå 
dette vil alle klasser få tildelt sine ryddeområder som de har ansvar for daglig. Mer 
informasjon om rydding vil dere få av deres kontaktlærer. Se ellers ryddeplan på It’s 
learning. 
 

Røyk- og snusfri skole  

Strand vgs er en tobakksfri skole. Det betyr at røyking og bruk av snus ikke er tillatt 
på skolens inne- og uteområde, jf skolereglementet. 
 

Rådgiving  

Som elev har du rett på rådgiving om sosiale spørsmål og innen utdanning og 
yrkesveiledning. Skolen har to rådgivere: Unni Aasheim er sosialrådgiver. Hun kan 
hjelpe deg med personlige problemer, motivasjonsvansker, tilrettelegging i 
skolehverdagen med mer. Jofrid H Vik er utdannings- og yrkesrådgiver. Hun kan 
hjelpe deg dersom du har spørsmål om utdanningssystemene, krav for å komme inn 
på ulike skoler, søknadsfrister, ønsker veiledning osv. For mer info, se 
http://www.strand.vgs.no/for-elever/radgivning/ 
Du får ikke fravær for avtalt besøk hos rådgiverne. Rådgiverne har taushetsplikt. 
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt! 
 

Skolearbeid  
Hver enkelt elev vil møte tydelige forventninger og konsekvente krav til skolearbeidet. 
Du som elev setter selv – under veiledning av lærer – klare faglige mål, tar egne 
faglige valg og tar konsekvensene av disse.  
Skolen vektlegger god innsats og hardt arbeid. Vi forventer at skolearbeid og 
innleveringer gjøres til avtalt tid og at du som elev møter forberedt til undervisningen.  

http://www.strand.vgs.no/for-elever/radgivning/
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Skolebevis/Skolebilder 

Skolebilder blir tatt i begynnelsen av september i regi av Elevrådet på skolen. Bildene 
brukes til skolebevis og skolekatalog 
 

Skolehelsetjenesten 

Helsesøster er på vår skole hver tirsdag mellom kl 09.00-14.00 og har nå kontor i 
underetasjen. Du trenger ikke bestille time, bare møte opp ved kontoret hennes. 
Helsestasjon for ungdom er et annet alternativ. Den har åpent tirsdager fra kl 14.00-
16.00 på Tau og torsdager fra kl 14.00-16.00 på Jørpeland.  
PPT er på vår skole hver mandag. Ønsker du samtale med PPT, må du bestille time 
gjennom sosialrådgiver.  
 

Transport til og fra skolen 

Se hjemmesiden for nærmere info: http://www.strand.vgs.no/for-elever/skoleskyss/ 

«Treningsplanen min» 

Vi ønsker å følge elevene tett opp. Det gjør vi ved å ha høye forventninger, og tro på 
at eleven kan nå sine mål. Elevene setter faglige mål, og for at elevene skal ha best 
forutsetning for å nå sine mål, utarbeider lærer og elev sammen konkrete tiltak som 
gjennomføres. Dette konkretiseres i en individuell treningsplan. 

 

Varsel 

Eleven og foresatte skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få 
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det 
ikke er grunnlag for fastsetting av karakter.  
Eleven og foresatte skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i 
halvårsvurderingen med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså 
god (NG) eller lite god (LG) i orden eller atferd.  
Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varslet skal gi eleven mulighet til å skaffe 
grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven 
mulighet til å forbedre karakteren i orden eller atferd.  
Etter eleven har fylt 18 år, skal foresatte ikke varsles, (jf forskrift til opplæringsloven §  
3-7). 
Forskriften presiserer at det skal varsles før halvårsvurdering og før sluttvurdering. 
Det er ikke tilstrekkelig å varsle det første halve året.   

 

Vurdering  
Vi har to hovedtyper av vurdering; underveisvurdering og sluttvurdering.  
Underveisvurderingen skal hjelpe deg til å tenke over arbeidet du har gjort, og 
motivere deg til å arbeide videre for å nå måla dine. Underveisvurderingen kommer 
flere ganger i løpet av året. Den kan være muntlig (samtale) eller skriftlig, og den kan 
være med eller uten karakter. 

http://www.strand.vgs.no/for-elever/skoleskyss/
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Sluttvurderingen er en karakter, til standpunkt eller eksamen. Den skal vise hvor god 
kompetanse du har oppnådd i faget. 
Det er § 3-1 til 3-5  og § 3-17 og § 3-18 i forskrift til opplæringsloven som regulerer 
dette.  


