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VI MØTES - vi LÆRER - vi fullfører 

Breivang videregående skole
Vår pedagogiske plattform

Breivang videregående skole er en inkluderende skole som 
utfordrer våre elever til å yte sitt beste slik at de blir engas-
jerte medborgere. Alle pedagoger er ledere av læring. Vår 
pedagogiske plattform beskriver hva vi har fokus på ved vår 
skole, og er forankret i Troms fylkeskommunes strategiplan 
Samspill for læring og visjon Alt vi gjør skal føre til mer og 
bedre læring.

Vår framtidsretta skole 

Vi lever i et samfunn i endring. For å forberede elevene 
til framtiden fokuserer vi på tre kompetanser i tillegg til 
fagkompetansen: 

• å kunne lære å lære 
• å kunne kommunisere, samhandle og delta 
• å kunne utforske og skape

Våre verdier:
• Inkluderende
• Engasjerende
• Utfordrende



Vår framtidsretta skole 

BREIVANG VGS
Vår lærende organisasjon  

• Vi legger til rette for kollektiv læring og utvikling gjennom tverrfaglig samarbeid 
• Vi ser læringsarbeidet i sammenheng med et framtidig yrke og samarbeider tett med 

lokalsamfunnet. Vi skaper framtidens entreprenører 
• Vi involverer foresatte  gjennom et godt skole-hjemsamarbeid, foreldremøter og 

temakveld  
 

Vårt gode miljø 

• Vi jobber sammen for å skape et trygt skolemiljø preget av sosial tilhørighet og inkludering  
• Vi bruker Trygg læring som metode for å utvikle faglig og sosial kompetanse 
• Vi aksepterer ikke krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering 
• Vi har et helhetlig miljøfokus 
• Vi tar alle ansvar for skolen vår

Vår gode læringsøkt 
• Vi fremmer relasjoner preget av respekt, dialog og positive forventninger  
• Vi møter presis og godt forberedt 
• Vi har god struktur og klar og tydelig klasseledelse  
• Vi jobber etter tydelige læringsmål med forventninger og krav til den enkelte  
• Vi tilpasser opplæringen med mål om best mulig læringsutbytte  
• Vi bruker varierte og elevaktive arbeids- og vurderingsmetoder  
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Breivang videregående skole
Dramsvegen 199
9010 Tromsø
T: 77 78 85 00
E: post.breivang@tromsfylke.no 
www.breivang.vgs.no

følg oss OGSÅ på facebook!

VELKOMMEN TIL OSS!

Vår plattform virkeliggjøres i samspill mellom elever, foresatte og arbeidsliv gjen-
nom: 

• bli-kjent program 
• elevmedvirkning 
• elevdemokrati 
• felles regel- og fraværshåndtering 
• felles vurderingspraksis 
• læringsobservasjon 
• undervisningsrespons 
• tverrfaglige team 
• tverrfaglige prosjekter
• pedagogisk bruk av digitale verktøy 


