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Presentasjon 



Breivang 

• 430 elever

• 86 ansatte

• Programområder – KDA, MK, IM, SR og FBIE
• studieforberedende og yrkesfag
• 35 timers uke

• Skolens hjemmeside

https://breivang.vgs.no/¨


Oppstart av skoleåret

• Skolens satsningsområder

✓ Vurdering for læring
✓ Læringsstrategier
✓ Motivasjon og mestring 

• Åpen ettermiddagsskole

• Streik



Laget rundt eleven

• Kontaktlærer

• Faglærere

• Ledelsen - avdelingsledere

• Rådgivere 

• Miljøarbeidere/Miljøterapeut 

• Spesialpedagog

• Helsesykepleier 

• R-team

• Oppfølgingstjenesten

• ALV

• Fylkeskommunalt elev-, lærling- og mobbeombud

• Fokus på nærvær

• Oppfølging ved fravær

• Se den enkelte elev



Opplæringsloven §9a

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. Skolemiljøet skal i tillegg fremme elevenes helse, trivsel og læring. (Utdrag fra 
Opplæringsloven kap. 9A)

Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan 
de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at alle elever har det trygt 
og godt på skolen

Elev- lærling og mobbeombud i VGS- Anita Lervoll



Visjon: Alt vi gjør skal føre til mer og bedre læring 

Pedagogisk Plattform 22-24.pdf

file:///C:/Users/kriha220973/OneDrive%20-%20Troms%20og%20Finnmark%20fylkeskommune/Ledelsen/Pedagogisk%20Plattform%2022-24.pdf


Fraværsgrense – oppll. §3-3



VIS – Visma InSchool

Foresattetilgang

- BankID

- Timeplan

- Fravær

- Søknader

- Egenmelding 





Kort informasjon

• Permisjon i vgs

• Studiedager

• Samtykkeerklæring for elever over 18 år

• ItsLearning

• SMS-tjeneste –Transponder

• Foresatte viktig støttespiller



Eksamen
- Vg2 studieforberedende: Alle trekkes ut til en eksamen 

- programfag(P/S), matematikk (M/S), geografi (M), 
samfunnskunnskap (M), fremmedspråk I/II (M/S)

- Vg2 yrkesfag: Alle skal ha en tverrfaglig eksamen i programfag (P)

- 10-20% trekkes ut til en eksamen i fellesfag. Norsk (M/S), 
samfunnskunnskap (M)

- Sentralt gitt eksamen (S)



Lærlingeløpet



Møte klasserom med kontaktlærer 


