
Velkommen til Vågen!





Ungdomsteamet i 
Sandnes

 

Jærveien 34, 4319 Sandnes

www.sandnes.kommune.no

Ingen utfordringer er for små eller 
for store. 

Vi har taushetsplikt!

Ungdomskontakter;

Randi Nerheim; 905 89 269
randi.nerheim@sandnes.kommune.no

Tone Warhaug; 971 76 958 
tone.warhaug@sandnes.kommune.no

Audun Hembre; 46 19 93 84             
audun.hembre@sandnes.kommune.no

Espen Thorsen Hegna;  461 93 346      
espen.thorsen.hegna@sandnes.kommune.no

Familiekontakt;
Aslaug Neteland;  915 14 929 
aslaug.neteland2@sandnes.kommune.no 

Kontakt oss

mailto:tone.warhaug@sandnes.kommune.no
mailto:audun.hembre@sandnes.kommune.no
mailto:espen.thorsen.hegna@sandnes.kommune.no
mailto:aslaug.neteland@sandnes.kommune.no


Noe av det vi gjør!

Ungdomsteamet

• Ungdomsteamet er et frivillig og 
gratis tilbud til alle ungdommer og 
familier i Sandnes

• Vi er en del av Ressurssenteret for barn 
og familier

• Vi har ulik erfaring og kompetanse, 
blant annet på tema som: Sosiale 
medier, venner, familie, rus, psykisk 
helse og kriminalitet

• Vi er noen å snakke med 

• Veiledning

• Oppfølging

 

Romslig
Modig
Sunn

Barne og familienheten

Ressurssenter for barn og familier

Tlf;  47 50 25 71 



Elevundersøkelsen Teamlederne 11.2.2015



Vågen vgs

• Ca 850 elever


• Ca 150 ansatte


• Utdanningsprogrammene 
MK,MP, MDD, DH, KDA


• Sandnes kulturskole


• Sandnes kommune og Sandnes 
Turnforening 



Vågen vgs

• Moderne fasiliteter og ny 
teknologi som gir rom for 
relevante og framtidsretta 
læringsprosesser.


• Egen teknisk stab inne lyd/lys/
IKT/media


• Mange spesialrom tilpasset 
aktiviteten


• Universell utforming



Visjonen vår

• Vågen videregående skole er 
unik både som utdanning-og 
kulturinstitusjon. Vi skal gi 
elevene våre det beste 
grunnlaget for å møte 
morgendagens 
kompetansebehov.



Framtidens 
kompetanse

• Det nye arbeidslivet vil 
kreve ferdigheter som 
kreativitet og 
problemløsning, evne 
til å ta initiativ, 
samarbeid, 
kommunikasjon og 
sosiale ferdigheter



Fra  
Digitale konsumenter



Til digitale produsenter

Alle skal med!



Vågen vgs

• Våre verdier:


• Raus og åpen skolekultur.


• Samspill med respekt for den 
enkelte


• Aktivt og synlig lederskap.



dannelse og miljø



hva omfatter det?
• handler om skolens fysiske og psykososiale 

arbeidsmiljø 

• elevenes velferd og trivsel, onsdagstrim og makerspace 
i biblioteket, huskonserter 

• elevdemokrati og elevmedvirkning, onsdagspausen! 

• elevenes holdninger og atferd i i den fysiske og virtuelle 
verden, bla nettvett 

• Nulltoleranse mot mobbing



VIP Makkerskap ved 
Vågen vgs





Fravær



Meld fravær samme 
dag til kontaktlærer



Hvis det er prøve den 
dagen, meld også fra 
til faglærer!



Fraværsgrensen på 
10%



Hva innebærer 
dette?

• Mer enn 10% udokumentert 
fravær i et fag = tap av karakter


• Fraværsgrensen knytter seg til 
timefraværet i fag.


• Skjønnsmessig behandling 
inntil 15% av rektor når tap av 
karakter er klart urimelig


• Eleven har rett på skriftlig 
varsel når en har oppnådd ca 
5% fravær


• Forseintkomming over 15 min 
= 1 time fravær!



Gyldig 
dokumentasjon
• Helsegrunner: legeerklæring eller dok. 

fra annen sakkyndig som fysioterapeut, 
tannlege, psykolog (BUP)


• Politisk arbeid: skriftlig dok fra 
organisasjon


• Veldferdsgrunner: begravelse 
dåp,bryllup mv


• 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


• Deler av kjøreopplæringen



Det er lov å bli syk!








