
Velkommen til Vågen!



Vågen 
videregående 
skole

• Unik skole som kun tilbyr 
kreative og utøvende fag

• Satser på realfag og ny teknologi

• Samlokalisering med Sandnes 
kulturskole åpner for nye 
muligheter



Unike læringsopplevelser!
Vågen vgs er unik både som utdannings- og kulturinstitusjon. Vi skal 
gi elevene våre det beste grunnlaget for å møte morgendagens 
kompetansebehov!



Mangfoldig
På Vågen er vi rause, åpne og inkluderende



Skapende
På Vågen er vi faglig nytenkende og arbeider kreativt i alle fag



Framtidsretta
På Vågen er vi faglig nysgjerrige og utforsker nye metoder og tema





Vågen videregående 
skole: plan for et godt og 
trygt skolemiljø

• Til internt bruk for lærere på Vågen vgs. (alle bilder: Lisa Aisato)



Forebyggende tiltak- læringsmiljø :

Tiltak Ansvar

Klassemiljøtime hver uke i alle klasser Kontaktlærer

VIP Makkerskap i alle VG1 klasser, VG2 og VG3 ved behov. Kontaktlærer sammen med 
faglærerne i klassen

#Vågen Ugå! Felles temauke på alle trinn første skoleuke med fokus på 
verdiene våre: mangfoldig, skapende og framtidsretta

Klassens lærere

Overgang fra VG1 til VG2, VG2 til VG3 i klasser med utfordringer: Aktivitetsplan 
foreligger ved skolestart

Avdelingsleder med 
elevansvar

Gjennomføre Innblikk – undersøkelsen første halvår på VG2 trinnet kontaktlærer

Livsmestringsdagen for alle VG3 elevene Ressursteamet

Psykisk helse turneen på VG1 med sos.rådgivere og helsesykepleier Ressursteamet



Russefeiringen er igang



Fraværsgrensen 
på 10%



Meld fravær samme
dag til kontaktlærer



Gyldig dokumentasjon

• Helsegrunner: legeerklæring eller dok. fra annen sakkyndig
som lege,fysioterapeut, tannlege, psykolog (BUP), 
helsesykepleier. Inntil 1.10 er egenmelding tilstrekkelig ved
alt helserelatert fravær.

• Politisk arbeid: skriftlig dok fra organisasjon

• Veldferdsgrunner: begravelse dåp,konfirmasjoner mm

• 2 dager religiøse høytider utenom den Norske kirke

• Representasjon på nasjonalt,int.nivå

• Elevrådsarbeid, møte rådgiver og PPT skal ikke føres som
fravær, rettigheter i Oppl.



Eleven bør sjekke
fraværet hver uke 
i VIS
Vær i dialog med kontaktlærer i
klassemiljøtimen, feil kan forekomme!

Ved 5% udok.fravær blir det sendt ut
skriftlig varsel.



Corona

• Så å si alle elever på vg3 er nå
full vaksinert de har fått 1 dose.

• Alle elever på VG1 og VG2 får
tilbud om vaksine denne uken.

• Elever skal ikke lenger i
karantene hvis det oppstår
smitte, de skal testes på skolen.

• Unntak er når det er smitte i
nære relasjoner (familiemedl.ol)



Tilbud til elevene på tirsdager
fra kl. 1420-1550

«leksehjelp»/oppgavestøtte



VIS for foresatte 

• Innlogging med MinID

• Egne kontaktopplysninger, hvis disse mangler ønsker vi at du legger 
de inn.

• Timeplanen (som kan variere fra uke til uke)

• Historikk: fraværsoversikt, halvårs-standpunkt-og eksamenskarakterer

• Læreplaner i fag

• https://vimeo.com/466084677

https://vimeo.com/466084677

