
Velkommen til Sirdal vgs!



Skolens visjon

Et godt sted å være 

– et godt sted å lære



Vi skal være best på 

kombinasjonen 

idrett og utdanning

• Elevene skal få studiekompetanse

• Elevene skal ha god karakterutvikling

• Skolen skal gi elevene muligheten til å nå sine idrettslige mål

• Elevene skal oppleve sportslig utvikling, samhold og glede



Agenda –

1. Velkommen

2. Om Sirdal vgs

3. Smittevern

4. Dialogbasert vurdering i orden og atferd

5. Opplæringslov og skolereglement med fraværsreglement

6. Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø

VIP Makkerskap

7. Eksamensfag og vurdering

8. Nytt skoleadministrativt system – Visma in School – app for elever og foreldre

9. Elev pc

10. Informasjon fra Øyghedlar elevheim

11. Takk for i dag



Hvem er vi?
• Rektor, Johan Vesteraas

• Avdelingsleder Nils Inge Gauthun

• Rådgiver Tone Karin Hognestad

• Kontaktlærere VG1: Anne Berit Frøysnes og Wicki Træland

• Sportssjef Roger Grubben

Nye lærere

Anna Wikstrøm

Steffen Solhaug Sæter

Terje Sinnes
Simon Kastenhuber Langrennstrener – kommer til høstferien

Fra Outdoor College på Lunde i Sirdal – Bentje Luttermann og Christoff Mattern

Husk:

Levering av ark som ble utdelt :
1. Skjema «Kartlegging av spesielle hensyn»



Faglærere vg1

• Geografi: Nils Inge Gauthun

• Norsk: Tone Karin Hognestad

• Samfunnskunnskap: Terje Sinnes

• Tysk I: Wicki Træland 

• Tysk II Bentje Luttermann og Christoff Mattern

• Engelsk: Wicki Træland

• Matematikk 1T : Anne Berit Frøysnes 

• Matematikk 1P: Astri Liland 



Fakta om Sirdal vgs

Idrettsfag – 3 klasser - 60 elever

• VG 1 23 elever

• VG 2 10 elever

• VG 3 27 elever, derav 6 som tar «vg4»

• 2 deltidselever

• Skiskyting 32 elever

• Langrenn 18 elever

• Bredde multisport/fotball 10 elever



Nytt til skolestart

• Visma in School 

• Fagfornyelsen fortsetter – nye fagplaner i vg2

• Nye koronaregler

• Økning i elevtallet ☺

• 5. time fredag. 
• Buss til Gyland går kl. 13.55 fra kulturhuset. NB! Det er bytte av buss på Gyland skole for de 

som skal til Flekkefjord

• Den «vanlige bussen» til Flekkefjord går kl. 13.40.

• Buss til/fra Stavanger er erstattet med buss til/fra Egersund stasjon
• Buss kl. 14.10 fra Tonstad. Tog kl. 15.20 fra Egersund på fredag – i Stavanger kl. 16.30

• Tog kl. 18.54 fra Stavanger på søndag – kl. 20.05 i Egersund. Buss på Tonstad ca. kl. 21.00

• Ekstra stipend fra Sirdal kommune til vg1-elever 



Korona

• Grønt nivå

Undervisningen skal gå mest mulig som normalt

• De grunnleggende smittevernreglene gjelder fortsatt

• Holde avstand der det er mulig

• Ingen håndhilsing eller klemming

• God hånd- og hostehygiene

• Være hjemme ved symptomer

• Elever som må være hjemme på grunn av sykdom, karantene eller er i risikogruppe, har 

krav på å få opplæring hjemme. Dette gjelder også på grønt nivå.

• Les mer om når elevene har krav på opplæring hjemme.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/


Testing istedenfor karantene

Karantene

• Fra 16. august vil barn og unge under 18 år bli unntatt plikt til 

smittekarantene, med unntak av husstandsmedlemmer eller tilsvarende 

nære kontakter til den smittete personen, som for eksempel en kjæreste. 

• Hurtigtest på dag 1, 3 og 5 gjennomføres i stedet for karantene: 
Unntaket gjelder bare dersom slik testing kan gjennomføres.

• Kommunen kan vedta at testing i stedet for karantene også for de over 
18 år. 



Hva er dialogbasert vurdering 

i orden og atferd?

Vi bruker ikke anmerkninger

▪ Fokus på elevenes atferd – ikke på hva læreren gjør 
med det

▪ Det skal være lov å feile – mindre fokus på små og 
enkeltstående feil

▪ Økt oppfølging i orden og atferd med de elevene som 
har mange brudd på ordensreglementet



Dialogbasert vurdering i orden og atferd
Vi respekterer hverandre i ord og handling

Vi vil behandle elevene som unge voksne – forventer at de 
tar ansvar for egen atferd.

• Nedsettende språkbruk til eller om andre aksepteres ikke!

• Normal folkeskikk forventes!

• Ordensreglementet gjelder fullt ut.



Vurderingskriterier - orden

God Nokså god Lite god

Møter presis til timene og gir beskjed

ved fravær

Kommer gjentatte ganger for sent til 

timene eller gir gjentatte ganger ikke 

beskjed ved fravær

Kommer ofte for sent til timene 

eller gir sjelden beskjed om fravær.

Møter forberedt og har med 

nødvendige bøker og utstyr

Møter gjentatte ganger uforberedt eller 

uten nødvendige bøker / utstyr.

Møter sjelden forberedt eller 

mangler ofte nødvendig bøker 

eller utstyr.

Holder det ryddig rundt seg på 

skolen og kaster avfall i 

søppeldunkene.

Roter gjentatte ganger på skolen eller 

lar være å kaste avfall i søppeldunkene.

Roter ofte på skolen eller lar ofte 

være å kaste avfall i søppeldunkene.

Bruker sikkerhetsutstyr (setebelte, 

hjelm, refleksvest, redningsvest o.l.) 

under transport, skole og trening.

Lar gjentatte ganger være å bruke 

sikkerhetsutstyr under transport, skole 

og trening.

Lar ofte være å bruke 

sikkerhetsutstyr under transport, 

skole og trening.

Holder tidsfrister.
Leverer gjentatte ganger skolearbeidet 

for sent.
Leverer ofte for sent.

Notater / kommentarer: 



Vurderingskriterier - atferd

God Nokså god Lite god

Eleven viser positive holdninger overfor

medelever og ansatte.

Elevene viser negative holdninger 

overfor medelever og ansatte.

Eleven viser ofte negative holdninger 

overfor medelever og ansatte.

Positiv og støttende språkbruk.
Bruker et språk som kan tolkes 

som sårende og krenkende.

Bruker ofte et språk som kan tolkes 

som sårende og krenkende.

Eleven deltar aktivt i faglige aktiviteter i

undervisningen.

Eleven deltar ikke eller forstyrrer 

gjentatte ganger i undervisningen.

Eleven deltar ikke eller forstyrrer ofte

i undervisningen

Løser oppgaver med bruk av tillatte 

hjelpemidler.
Forsøk på fusk og plagiering Gjentatte forsøk på fusk og plagiering

PC blir brukt til faglig arbeid i timene.
PC blir gjentatte ganger brukt til 

utenomfaglige aktiviteter i timene.

PC blir ofte brukt til utenomfaglige

aktiviteter i timene.

Mobiltelefonen er på lydløs og brukes ikke i 

timene.

Mobiltelefonen blir gjentatte 

ganger brukt i timene.

Mobiltelefonen blir ofte brukt i 

timene.

Skolens utstyr og eiendom blir behandlet 

forsiktig.

Skolens utstyr og eiendom blir 

behandlet uforsiktig.

Det blir utført hærverk på skolens 

utstyr og eiendom.

Har en ansvarlig bruk av IKT-utstyret som viser

respekt for andre brukere og personvernet.

Har en IKT-bruk som viser 

manglende respekt for andre 

brukere og personvernet.

Bruker IKT-utstyret til å spre negative 

holdninger og krenke andre 

mennesker.



FRAVÆR

Hva er 10% regelen?

• Dersom en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil 

eleven miste sin rett til vurdering i faget

• I praksis betyr dette at du ikke få karakter i faget, men får IV – ikke 

vurdert.

• Rektor kan gi dispensasjon opp til 15% fravær, men kun i helt spesielle 

tilfelle



Dokumentert fravær 
✓Helse- og velferdsgrunner (lege, tannlege, fysio, kiropraktor, optiker)

✓Deler av kjøreopplæring (sikkerhetskurs 4 timer og langkjøring)

Kvote på 10 dager til følgende: 

✓Arbeid som tillitsvalgt

✓Politisk arbeid

✓Hjelpearbeid

✓Lovpålagt oppmøte

✓Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller 

kultur (jf. § 3-47 femte ledd a til f)

• OBS! Ved halvårsvurdering regnes 10% opp mot antall undervisningstimer i 1.halvår.

• Eleven kan også miste karakteren dersom han/hun er borte fra vurderingspunkter.

http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A73-47


Hva betyr det for eleven?

• Eleven må levere dokumentasjon når fravær har gyldig grunn

• Dokumentasjon skal leveres til kontaktlærer.

• Fraværet blir stående inntil gyldig dokumentasjon er levert.

• Eleven har plikt til å følge med på sitt eget fravær

Midlertidige regler om egenmelding ved fravær

De midlertidige reglene om fraværsføring og dokumentasjon av fravær skal gjelde 

fra skolestart og ut september 2021. 

Disse reglene kan bli endret hvis smittesituasjonen og smitteverntiltakene tilsier det. 

Dette betyr at det aksepteres egenmelding / foresattmelding ved sykdom.



Varslinger 

• Eleven og foreldrene til elever under 18 år varsles skriftlig hvis

• Det er lite vurderingsgrunnlag

• Fraværet i faget er stort

• Hvis det er fare for nedsatt karakter i orden eller atferd

• Etter at eleven er fylt 18 år skal foreldrene ikke varsles, med mindre det 

foreligger et samtykkeskjema



Skolemiljø

• "Skolen skal utvikle inkluderende 
fellesskap som fremmer helse, trivsel og 
læring for alle. Et raust og støttende 
læringsmiljø er grunnlaget for en positiv 
kultur der elevene oppmuntres og 
stimuleres til faglig og sosial utvikling" 
(Udir).

• - sosial læring gjennom arbeid med fag

• - klasseledelse

• - samarbeid mellom hjem og skole

• - VIP-makkerskap



§9A Nulltoleranse mot mobbing - regelverk om skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. 

Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det

på skolen, som er avgjørende.



Skolen skal 

• Følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen

• Gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig

• Si ifra til rektor

• Undersøke det som har skjedd

• Lage en plan med tiltak



Melde saken til fylkesmannen

Hvis du mener at skolen ikke har gjort 
nok for å stoppe krenkelser, kan du 
melde saken til fylkesmannen.

• Først må du ha tatt opp saken med 
rektor på skolen.

• Det må ha gått minst en uke fra du tok 
opp saken med rektor.

• Saken må gjelde skolemiljøet på den 
skolen eleven går på nå.

• Er det helt spesielle tilfeller, kan du 
uansett ta kontakt med fylkesmannen.

Nullmobbing.no

På nullmobbing.no

finner du informasjon 

om

• Hvilke rettigheter elever 

og foreldre har

• Hva man kan gjøre hvis 

man opplever mobbing

• Hvem man kan ta 

kontakt med

• Hvordan melde fra om 

mobbing 



VIP - makkerskap

• Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å 

skape et inkluderende klasserom der færre 

elever skal oppleve at de faller utenfor.

• VIP-makkerskap skal bidra til:

• en mykere overgang fra ungdomsskole til 
videregående skole

• at elevene skal bli kjent med flere i klassen

• et tettere og tryggere klassemiljø tidlig

• å øke elevers sosiale kompetanse

• å skape gode arbeidsrelasjoner som øker 
læringstrykket

• https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip

https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip


Standard for undervisning
Klasseledelse Struktur Mestring

Hva gjør læreren for å etablere arbeidsro og orden? Hva gjør vi for å etablere aktivt læringsmiljø? Hva gjør vi for at elevene skal oppleve mestring?

• Læreren bidrar til å skape 

forutsigbarhet og trygghet for elevene
• Læreren tar opp med klassen hvordan 

man vil ha det, slik at det er tydelig for 

alle hvilke regler som gjelder for 
arbeidsro og oppførsel

• Læreren er konsekvent når det gjelder 
oppfølging av reglene

• Læreren starter timen til rett tid

• Læreren kommuniserer tydelige 
læringsmål

• Læreren bruker elevenes 

forkunnskaper for å engasjere de i 
fagstoffet

• Læreren forventer at elevene er aktive 
og arbeider med faget

• Læreren varierer undervisningen og 

tar i bruk ulike læringsstrategier og 
aktiviteter

• Læreren veileder og gir elevene 
tilbakemeldinger

• Læreren formulerer seg på en måte 

som elevene forstår og forklarer 
fagstoffet på en tydelig måte

• Læreren sørger for at oppgaver og 

innhold i undervisningen er tilpasset 
elevgruppen og den enkelte elev

• Læreren informerer elevene om hva 
som skal vurderes i de ulike 
hovedområdene i faget og hvilke 

vurderingskriterier som gjelder
• Læreren gir tilbakemeldinger som 

viser veien videre og formidler sin tro 
på at eleven kan lykkes

Tydelig ledelse! Faglig aktiv! Mestring for alle!



Eksamensfag

1IDA

• Matematikk

• Engelsk

• Naturfag

• Geografi

• Samfunnskunnskap

• Toppidrett / Breddeidrett 1

20% av elevene skal opp til en 

eksamen

2IDA

• Matematikk

• Tysk

• Treningslære 1

• Aktivitetslære 2

• Toppidrett / Breddeidrett 2

Alle elever skal opp i en eksamen





Innlogging

• Lenke ligger på skolens 

hjemmeside. Lagre gjerne denne 

som bokmerke. 

• Bruk Feide for pålogging (samme 

som itslearning)

• App på mobil eller nettbrett

• Visma InSchool på App Store 
eller Google Play



Elev-pc

• Elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune skal bruke bærbar 

PC, som de kjøper gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning.

• Elevene betaler en egenandel for PCen hvert år.

• Egenandelen skal ikke være høyere enn den laveste satsen på det ikke-

behovsprøvde utstyrsstipendet elevene får fra Lånekassen. Dette 

stipendet må elevene søke om selv.

• Etter endt opplæring beholder elevene utstyret.

• Forsinket levering av elev-pc i år – tentativ dato er 17. september

https://www.lanekassen.no/utstyrsstipend


Informasjon fra elevheim



\

Volleyballbanen er oppmøteplass

ved brannalarm.



Ansatte

• 7 ansatte fordelt på ca 5 årsverk

• Tilsynsvakt

• Tilstede 17:00 – 06:30 i ukedagene

• Oppmøte/tilkalling - ikke tilstedeværelsesplikt i helgene

• Kjøkkenet 
• Bemannet 06:00 – 17:30

• Frokost 07-08, middag 15-16

• Renholdere
• Fellesarealet på byggene blir vasket 2 ganger per uke

• Vaktmestergruppe



Generelt

• Helgelister (brann)

• Fravær

• Gi beskjed til kjøkken og tilsynsvakter dersom du er 
borte både i privat regi og i skolesammenheng

• Gi beskjed dersom du skal ha overnatting
• Elever under 18 år må ha tillatelse fra foreldre



Ordensreglene

• Ro kl. 22:00 (kl. 23:00 i helgene)

• Vaskesjekk èn gang per uke

• Ny ordensmann hver uke

• Nulltoleranse for alkohol

• Nulltoleranse ved oppbevaring av våpen
• Alle skiskyttere må levere kopi av våpenkort

• Oppbevaring av ammunisjon (500 patroner på hybelen)

• Konsekvenser ved brudd på ordensreglene
• Skriftlig advarsel, 1 ukes utvisning, oppsigelse



Informasjonsutveksling SVS-Øyg

• Øyghedlar kommunalt, SVS Afk

• Samarbeidsavtale

• Si ifra begge plasser ved fravær, sykdom, allergier etc



Informasjon

• Vakttelefon: 95 16 78 27

• Facebook-gruppe for elever på Øyghedlar
• Søk opp Øyghedlar elevheim 2021-2022



Takk for oppmerksomheten!


