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VISJON: VI SKAPER HISTORIE

• Verdier: 

• Åpen og nysgjerrig i 
holdning 

• Modig og ansvarlig i 
handling

https://youtu.be/2JcPRrPlaXs


SKOLENS VISJON, MÅL OG VERDIER

• Hvor skal vi?
o Opplæringen ved Gauldal videregående skole skal gi elevene framtidshåp og fremme danning, 

nysgjerrighet og lærelyst for å utvikle kompetanse og livsmestring i et samfunn i endring.
o Hva er avgjørende å lykkes med?

▪ Mål: Elever – God gjennomføring
• Riktig og tilgjengelig rådgivning
• Variert, relevant og praksisnær opplæring tilpasset den enkelte
• God vurderingspraksis

▪ Mål: Godt læringsmiljø
• Preget av trivsel og gjensidig respekt
• Elevmedvirkning
• Nulltoleranse mot mobbing og krenkende atferd



GODT LÆRINGSMILJØ?

• Hva skal til for at du skal 
trives her på skolen?
• Trygghet 
• Samarbeid
• Lærere som ser meg

• Hva skal til for at du skal 
lære mest mulig dette 
skoleåret?
• Arbeidsro
• Egen innsats
• Gode lærere
• Varierte arbeidsoppgaver



ELEVUNDERSØKELSEN 2017-2018 –
GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE





GAULDAL VIDEREGÅENDE 
SKOLE I TALL:

• Skoleåret 2018-19:
• Ca 330 elever
• 137 vg1 (36 på ST, 101 på YF)
• 131 vg2 (36 på ST, 95 på YF)
• 67 vg3 (63 på ST, 4 på YF)
• 20 studenter fagskolen
• 70 ansatte
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FORELDRESAMARBEID: 

• Opplæringslova med forskrift stiller krav til skolen:

• Foreldremøte i starten av opplæringsåret for foresatte til elever på vg1 
og vg2 

• Plikt til å gi informasjon om skolen, om §9A, innhold i opplæring, 
foresattes rett til medvirkning, rutiner og det som er relevant for 
foresatte



FORESATTE TIL IKKE MYNDIGE ELEVER PÅ VG1 
OG VG2

Har rett til å få  

• minst en samtale med kontaktlærer i løpet av første halvår

• varsel om høyt fravær

• varsel om fare for ikke å få vurdering i fag

• varsel om fare for nedsatt karakter i orden og atferd



HVA ER ANNERLEDES I VIDEREGÅENDE 
SKOLE SAMMENLIKNET MED 
UNGDOMSSKOLEN?

• Eleven har skolerett, men ikke skoleplikt
• Bortvising og tap av rett
• Eleven har ansvar for å delta aktivt i 

opplæringen
• Det er ikke foreldreråd (FAU)
• Det er skoleutvalg og skolemiljøutvalg
• Foresatte har rett til medvirkning i 

opplæringa til eleven fyller 18 år



• Det er dere som er de viktigste støttene for å gi den 
enkelte ungdommen livskompetanse!
• selvtillit 
• tillit til verden 
• nysgjerrighet 
• åpenhet
• evnen til å overkomme motstand og nederlag 
• livsglede og livsmot
• evnen til å sette sine krefter inn til fellesskapets beste

• Dette vil også skolen – sammen med dere!

HVORFOR ER DERE SÅ VIKTIGE?



Samlokalisert på GSK
• Rådgivere:
• Jens Ingvar Vagnild
• Mari Skavhaug Waagbø

• Miljøveiledere
• PPT
• Oppfølgingstjenesten – OT
• Skolehelsetjenesten
• Psykiatrisk sykepleier
• Helsestasjon for ungdom

ELEVTJENESTEN



SKOLEGANGEN ER GRATIS

• Gratis: bøker, digitale læremidler (f.eks. 
programvare), kopiert materiell, 
ekskursjoner.

• Elevene må dekke «annet individuelt 
utstyr»
• Skrivesaker, utfyllingsbøker, kalkulator
• Arbeidstøy, verneutstyr, verktøy



LÆREBØKER

• Stell pent med dem!

• Erstatningsplikt for alt lånt materiale:
• Bøker som går tapt, uavhengig av årsak
• Bøker som blir skadet eller ødelagt, uavhengig av årsak
• Bøker som ikke leveres tilbake innen fristen



PC-ORDNING 

To valg

A: Ta med din egen datamaskin

B: Kjøp elev PC hos Elkjøp gjennom fylkesavtalen
(subsidiert)

Egenbetaling for PC, inntil 3 års utstyrs-stipend (3 * 1 032 kr)



UTSTYRSSTIPEND

Fra Statens Lånekasse
• Alle med ungdomsrett får – hvis de søker

• 1 032 kr på HO, SS, ST

• 2 285 kr på BA og TIP

• Alle må søke digitalt på www.lanekassen.no. Kommer ikke 
automatisk.



FRI FRA OPPLÆRINGEN

• Mulig å søke om fri fra opplæringen

• Kontaktlærer inntil 5 dager

• Over 5 dager: rektor

• I Trøndelag fylkeskommune innvilges det ikke fri for å 
reise på ferie!



FRAVÆR

• Alt fravær fra skolen blir ført gjennom skoleåret - uansett årsak.

• Det kan søkes om fratrekk for inntil 10 dager per skoleår på slutten av 
skoleåret. Kun dager, ikke timer.

• Helse og velferdsgrunner

• Arbeid som tillitsvalgt

• Politisk arbeid

• Hjelpearbeid

• Lovpålagt møte --> vitne, jury etc.

• Representasjon på nasjonalt/internasjonalt nivå innen idrett/kultur



FRAVÆR

• 10% - regelen

• Dersom eleven har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, 
mister eleven rett til å få vurdering i faget.

• Det er helt greit og ufarlig å være borte pga. sykdom uten å gå til lege 
før fraværet er på 10%.

• Fra 10% fravær, må eleven dokumentere fraværet pga. sykdom fra 
lege.

• Eleven får varsel når 10% nærmer seg.



INFORMASJON TIL FORESATTE

• SkoleArena

• Føring av fravær og merknader

• Terminvurdering og standpunktkarakter

• Søke om tilgang for foresatte

• CANVAS – ny digital læringsplattform

• Daglig pedagogisk oppføling elev-lærer

• Læringsaktiviteter, lekser, informasjon m.m.

• Timeplan – ligger digitalt på hjemmesiden



www.gauldal.vgs.no



ROM FOR VG1 KLASSENE

Klasse Rom

1BAA B103

1BAB B102

1HOA B117

1SSA B105

1STA B204

1STB B205

Klasse Rom

1TIA B106

1TIB B107



ROM FOR VG2 KLASSENE

Klasse Rom

2ANA B220

2ANB B206

2ANC B207

2BYG B201

2BUA B119

Klasse Rom

2DHB - LDH A213

2SAA Studio1, Møt ved 
ekspedisjonen

2STA B202

2STB B203

2IKA A115



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


