Velkomstbrev elever
Velkommen som elev ved Ole Vig videregående skole og gratulerer med skoleplassen.
Når du starter på skolen i august vil du møte ett tusen andre ungdommer som er i samme situasjon.
Mange er spente på å skulle bytte skole fra en ungdomsskole som opplevdes trygt og kjent til en ny
og ukjent arena. Andre har gått ett eller to år på videregående allerede, og gleder seg til å møte igjen
sine klassekamerater.
Vi som arbeider ved skolen er veldig opptatt av å ta vare på deg på alle måter – at du skal ha det trygt
og fint og at du skal lære mest mulig ut fra dine forutsetninger.

Skolens visjon er:

Vi ønsker at alle elevene skal oppleve element av
skaping og kreative prosesser i opplæringen.
Vi ønsker at alle i skolesamfunnet skal dele
kunnskaper, erfaringer og omsorg med hverandre.
Vi ønsker at alle – både elever og ansatte skal
gløde og være engasjerte i opplæringen.
Vi ønsker at alle skal leve godt og trygt sammen
på og utenfor skolen.

Vi er opptatt av at miljøet ved skolen og læringsmiljøet i klassene skal være trygt og godt
for alle. Dette er en rettighet som er nedfelt i Opplæringsloven:

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.
(Opplæringslovens § 9A-2)
Vi vil derfor arbeide aktivt for at du skal oppleve et trygt og godt skolemiljø sammen med dine
medelever og lærere. Dersom det er forhold du eller dine foresatte ønsker å ta opp med oss som kan
ha betydning for din trivsel, er det fint om dere tar kontakt med oss før skolestart.

Rett til tilpasset opplæring er også nedfelt i opplæringsloven. Mange elever får tilpasset sin
opplæring gjennom undervisning i ordinære klasser og grupper. Lærerne bruker varierte metoder
som møter de ulike elevenes behov for tilpasning. En god del elever har også behov for tilpasning og
ekstra tilrettelegging ut over dette. Skolen får mye informasjon om den enkeltes situasjon fra
ungdomsskolen. I tillegg kartlegger vi alle nye elever innen lesing, skriving, matematikk og engelsk.
Gjennom kartleggingen finner vi ut hvordan tilpasning og
tilrettelegging kan foregå.
Ole Vig vgs er dysleksivennlig skole. Det innebærer at vi arbeider
systematisk med å kartlegge og følge opp elever som har lese- og
skrivevansker. Mange elever får tilbud om lesekurs som skal bidra
til å få opp både leseforståelse og –hastighet. Kursene gir veldig
gode resultater for elevene, og vi oppfordrer sterkt alle elever som
får tilbud om lesekurs, til å takke ja til det. Vi ber også foresatte om hjelp til dette.

Fravær: Vi skal gi alle elever en best mulig opplæring, og vi ønsker derfor at du skal være til stede på
skolen. Dette er viktig for din egen læring, for medelevene dine og for læringsmiljøet i klassen.
Videregående skole har en fraværsgrense på 10%. Du kan lese mer om fraværsgrensa på skolens
hjemmeside.

Datamaskin: Du kan nå velge mellom å ta med din egen datamaskin eller kjøpe PC gjennom
fylkeskommunen. Nærmere informasjon finner du på skolens hjemmeside.

Foresatte til både Vg1-, Vg2- og Vg3-elever vil bli invitert til møte med skolen tidlig i høsthalvåret.
Det er viktig for oss å få møte dine foresatte og få til en god start på samarbeidet mellom heimen og
skolen. Selv om du etter hvert har blitt en ung voksen som i større grad klarer å ta ansvar for din egen
læring, viser det seg at foresattes støtte og interesse for skolearbeidet har stor betydning for
resultatet.
Med dette vil jeg ønske deg et fint skoleår sammen med oss!

Vennlig hilsen
Arild Ofstad, rektor

