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Velkommen som elev!
På Strømmen videregående skole har du gode valgmuligheter innenfor de
yrkesfagene skolen tilbyr. Vi gir deg en relevant og god yrkesopplæring som er et
godt utgangspunkt for yrkeskarrieren du ønsker deg. Du vil oppleve en skole som har
stort fokus på praksisnær opplæring og at du skal videreutvikle din sosiale
handlingskompetanse, fordi vi vet at dette er viktig for å lykkes i yrkeslivet. Vi vil at
skoledagene skal fylles med aktiv opplæring og et godt fellesskap med gjensidig
respekt mellom elever og skolens ansatte.
Et nytt skoleår ved vil gi deg både muligheter og utfordringer. Å være skoleelev
handler ikke bare om å gjøre en innsats for å lære mest mulig for din egen del, det
handler også om å bidra til at medelever trives og får like gode muligheter for å lære
som du selv ønsker deg. Har du en slik innstilling, bidrar du til et godt skole- og
læringsmiljø.
Jeg håper du vil få et godt år her på Strømmen videregående skole, og at vi kan
være med på å oppfylle dine forventninger til skolen og din framtidige yrkeskarriere.

Geir Lindblad, rektor

Hva kan du forvente, hva skal du bidra med og hva er målet?
Vi på Strømmen videregående skole er glade for at du har valgt en yrkesfaglig
utdanning. Norge trenger dyktige yrkesfagfolk innen alle fag. Hos oss skal vi legge til
rette for en utdanning der du både skal bli faglig dyktig, lære å arbeide sammen med
andre og engasjere deg i arbeids- og samfunnsliv.
Hos oss vil du møte oppdaterte og engasjerte lærere og godt utstyrte verksteder.
Lærerne er dyktige fagfolk og pedagoger på sine områder, men du vet best hva og
hvordan du lærer. Elevmedvirkning er derfor viktig for at du og lærerne sammen kan
lage en tilpasset utdanning. Elevmedvirkning dreier seg også om å forberede seg til å
kunne påvirke arbeids- og samfunnsliv.
Vi utdanner mot et arbeidsliv der kunder skal bli fornøyd, der vi skal kunne arbeide
sammen med andre, men også bli møtt med respekt. Derfor er vår utdanning
helhetlig og vi ser alle fag i sammenheng. Vi legger vekt på både faglige, praktiske
og sosiale ferdigheter.
Vi på Strømmen vgs jobber med referanse til konsekvenspedagogikken. Det betyr at
vi jobber med utgangspunkt i
•
•
•
•
•

et menneskesyn der alle er like mye verdt og blir respektert og inkludert
at ingens framtid er bestemt av fortiden
at du selv må ha ansvar for dine valg og ditt liv
at vi utvikler oss i fellesskapet
læring skjer gjennom praksis og må være helhetlig mot arbeids- og
samfunnsliv

Alle som starter på Strømmen skal bli møtt med respekt, likeverd og bli inkludert, og
vi skal stimulere til at du får lyst til å lære. Men praktiske yrker krever mye trening,
både i praktiske faglige ferdigheter og i måten vi arbeider sammen. På samme måte
som i arbeidslivet stiller vi derfor krav til gjennomføring av opplæring, fravær og
medvirkning.
Vi ser fram til at vi sammen skal legge grunnlag for at du skal bli en dyktig
yrkesutøver.

Ledelse og administrasjon
Navn
Strømmen videregående skole

Kontakt
6484 5020
post@strommen.vgs.no
Geir Lindblad
6484 5021
Rektor
908 30 415
geir.lindblad@strommen.vgs.no
Ingeborg Goplen
6484 5024
Assisterende rektor
984 03 879
ingeborg.goplen@strommen.vgs.no
Svein Arild Lund
6484 5046
Administrasjonsleder
971 53 153
svein.arild.lund@strommen.vgs.no
Lars Jakob Berg
6484 5075
Avdelingsleder elektro
414 17 932
larsjakob.berg@strommen.vgs.no
Bente Jorunn Dretvik
6484 5055
Avdelingsleder helse og oppvekst
902 56 880
bente.jorunn.dretvik@strommen.vgs.no
Harald Backer Solberg
6484 5060
Avdelingsleder design og håndverk 951 36 456
harald.backer.solberg@strommen.vgs.no
Ingrid Grundt
6484 5065
Avdelingsleder teknikk og
957 23 012
industriell produksjon
ingrid.grundt@strommen.vgs.no
Marit Dovland Lund
6484 5029
Avdelingsleder fellesfag
980 82 310
marit.dovland.lund@strommen.vgs.no
Brighton Vishnan Larsen
6484 5041
IKT-ansvarlig
911 77 728
brukerstotte@strommen.vgs.no
Ole Solheim
6484 5042
Bibliotekar
ole.solheim@strommen.vgs.no

Elevtjenester
Rådgivere
Skolen har tre rådgivere som har fordelt ansvaret for de forskjellige klassene mellom
seg. De har felles venterom på A1058a, på samme gang som IKT og vaktmester. I
perioder kan det være vanskelig å finne rådgiverne på kontoret, men send din
rådgiver en e-post, så kan du få en avtale. Med rådgiver kan du snakke om:
• Videre utdanning, både hvilke muligheter du har og hvordan du kan søke
• Lånekassa, både hva du kan søke og hvordan du kan søke
• Fagvansker
• Problemer med for eksempel konsentrasjon eller trivsel
• Kontakt med for eksempel PPT, helsetjenester eller barnevern
• Ting som kan gjøre det vanskelig eller utfordrende å gå på skolen
Malin Bruteig malin.bruteig@strommen.vgs.no 6484 5032
Christian Slåtten christian.slatten@strommen.vgs.no 6484 5032
Christina Damhaug christina.damhaug@strommen.vgs.no 6484 5031

Helsesøster
Skolen har to helsesøstre. De er å finne på skolen i 3. etasje i A-bygget. Med
helsesøster kan du snakke om det du måtte trenge selv, enten det er små eller store
ting. Det kan for eksempel være:
• Spørsmål som har med fysisk eller psykisk helse å gjøre
• Spiseforstyrrelser
• Spørsmål om sex, prevensjon, graviditet eller abort
• Tristhet, ensomhet eller angst
• Vanskeligheter hjemme eller på skolen
• Rus
Heidi Strømstad Fischer (Tirsdag og onsdag)
HeiFis@skedsmo.kommune.no
telefon: 918 34 625
Gunn Rigmor Ihler (Mandag og fredag)
GunIhle@skedsmo.kommune.no
telefon: 918 03 154

PPT
Pedagogisk-psykologisk tjeneste har også kontor på skolen. Det er enklest å få tid
hos PP-tjenesten via rådgiver eller kontaktlærer.

Miljøteam
Skolens miljøteam består av Bjørn Sagen og Christian Slåtten. Miljøteamet jobber for
dine elevrettigheter i tillegg til å samarbeide tett med både elevrådet og
skolemiljøutvalget. Miljøteamet jobber for å tilrettelegge og sikre et godt, og
inkluderende skolemiljø for skolens elever i samarbeid med alle skolens ansatte. De
er tilstede i fellesområder og snakker med elever og legger til rette for miljørettede
aktiviteter.
Skolen har flere tilbud til elevene i midttimen, blant annet musikkrom i kjelleren, med
instrumenter, mikrofoner og elektronikk. Skolebiblioteket finner du like ved kantina.
Der kan du selvsagt låne bøker, men du finner også TV-spill og brettspill. Har du
ønsker om andre tilbud eller aktiviteter i midttimen, er Bjørn og Christian glade for
forslag!
Miljøteamet har kontor i gymsalbygget, like ved inngangen. Du kan også henvende
deg i resepsjonen hvis du har behov for kontakt.
Bjørn Sagen bjorn.sagen@strommen.vgs.no 918 67 014

Kontaktlærer
Kontaktlæreren din har hovedansvaret for at du blir fulgt opp gjennom skoleåret. Du
både kan og bør snakke med kontaktlæreren din om du opplever utfordringer på
skolen. Du skal alltid gi kontaktlæreren din beskjed om du ikke kommer på skolen. Er
det noe du vil at alle faglærerne dine skal vite om deg, kan kontaktlærer formidle
denne informasjonen.
Kontaktlæreren er den du først henvender deg til om du trenger spesiell
tilrettelegging, for eksempel på eksamen. Foresatte kan også henvende seg til
kontaktlæreren din, og det er vanligvis kontaktlærer som tar kontakt med foresatte,
om det er behov for det og hvis eleven er under 18 år.
Alle elever ha fire faste samtaler med kontaktlæreren sin:
En samtale den første skoleuka. Målet med denne samtalen er å finne ut hva slags
mål, ønsker og tanker du har om utdannelsen din, og å få informasjon og gi
informasjon, sånn at skoleåret kan bli så bra som mulig.
Før første november har dere en fagsamtale der dere ser på hvordan det går i de
enkelte fagene, sånn at du er sikker på at du er på riktig kurs. Her vil dere se på
hvordan dere kan forbedre læringsarbeidet framover i skoleåret.
Før første april har dere også en fagsamtale. Her ser dere på hvordan det har gått i
de enkelte fagene fram til nå, og om det er noe som bør gjøres for at du skal kunne
prestere enda bedre i de siste månedene av skoleåret.
Skoleåret avsluttes med en samtale der dere ser på hvordan skoleåret har gått, sånn
at både du som elev og vi som skole kan bli enda bedre.

Til deg som er elev
Skolebøker
Du får låne skolebøker på skolen. Det er ditt ansvar å ta vare på bøkene. Du står
ansvarlig for bøkene, dersom de blir borte. Vi anbefaler at du skriver navnet ditt og
skoleåret du bruker boka, på innsiden av permen i alle bøkene. Oppbevar bøkene
trygt, enten innelåst i skap eller i sekken din. Det er skolens bibliotek som er
ansvarlig for utlån av bøker. Har du spørsmål om skolebokordningen, kan du stille
dem til kontaktlæreren din eller til bibliotekar Ole Solheim.

Skole-PC
Du trenger PC på skolen de fleste dager. Det er ditt ansvar å kjøpe PC og å sørge for
at den er fulladet og klar til hver skoledag. Du kan kjøpe PC gjennom Akershus
fylkeskommune, om du ikke allerede har gjort det. Skolens IKT-kontor kan hjelpe deg
med feilsøking, dersom du har behov for det, og dersom de har kapasitet.
Du finner IKT-kontoret innerst i gangen til høyre når du går inn hovedinngangen, på
rom A1055. IKT-kontoret kan hjelpe deg med programvare du trenger på skolen, eller
om du ha problemer med å logge på It’s learning, skolens nettverk eller andre
tjenester du trenger i skolearbeidet. Utlån av PC skjer bare i helt spesielle tilfelle.
Du kan lese mer om IKT og elev-PC på hjemmesidene til Akershus fylkeskommune:
Akershus fylkeskommune IKT.

Elevkort
Som elev på Strømmen videregående skole får du elevkort. Det fungerer som bevis
på at du er elev på skolen, og du kan bruke det til flere ting:
•
•
•

Som lånekort på skolebiblioteket
Til å logge inn på skolens skrivere/kopimaskiner
Til å betale på en enkel og grei måte i kantina

Vil du bruke elevkortet til å betale med i kantina, kan både IKT-kontoret og
kantinepersonalet lære deg hvordan du gjør det, og dessuten hjelpe deg med å
overføre penger til elevkortet.

Stipend
Som elev har du rett til stipend. Les mer om dette på Lånekassen eller ta kontakt
med rådgiver hvis du har behov for hjelp.

Om skoleskyss og parkering
Hvis det er mer enn 6 kilometer å gå fra hjemmet ditt til skolen, har du rett til gratis
skoleskyss. For elever som er funksjonshemmet, er det ingen avstandsgrense. Dette
gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller
skade.
Alle som har rett til skoleskyss, får ved skolestart utlevert et reisekort som inneholder
en skolebillett. Dersom du bruker mer enn 15 timer per uke i reise- og ventetid
mellom hjem og skole, har du rett til å få et tilpasset transporttilbud. Snakk med
kontaktlæreren din, dersom dette er aktuelt for deg. Skolen har dessverre ikke
parkeringsplasser for elever som ønsker å kjøre egen bil. Vi oppfordrer elever til å
bruke kollektivtransport, gå eller sykle. Det er kort avstand til flere kollektivtilbud.

Fravær
Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger,
lærekandidater og voksne. Elever som tar Vg3 alternativ fagopplæring i skole
omfattes heller ikke av fraværsgrensen, siden de verken får halvårsvurdering med
karakter eller standpunktkarakter. Bestemmelsen er tatt inn i forskrift til
opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd.
•
•

•
•

•
•
•

Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun
som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller
standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra
fraværsgrensen.
Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken
gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at
han eller hun likevel får karakter.
Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av
fravær.
Du kan søke om permisjon på bakgrunn av verv som tillitsvalg, politisk arbeid,
hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå,
for eksempel idrett eller kultur. Søknad om permisjon utover én dag avgjøres av
rektor. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Les mer om fravær på Utdanningsdirektoratet

Ordensreglement
Alle elever og ansatte ved skolen har ansvar for å holde klasserom, verksteder og
fellesarealer ryddige og trivelige. Når klasserommet forlates, skal stolene settes opp
på pultene, og gulv og pulter være frie for søppel. Det er også elevenes ansvar å
holde det ryddig i kantina, og hver klasse har en uke i løpet av skoleåret da de skal
rydde kantina. Vi har dyktige renholdere på skolen, men ingen er ansatt her for å
rydde opp etter oss.
Her er link til ordensreglement – dette gjelder alle elever i videregående skole i
Akershus - Ordensreglement.

Til foresatte
Vi som jobber på Strømmen videregående skole, mener det er viktig å samarbeide
med elevenes foresatte. Vi arrangerer foreldremøter to ganger hvert skoleår, én gang
om høsten og én gang om våren. Ellers er det enklest å nå oss gjennom telefon eller
e-post. På skolens hjemmeside, finner du e-postadresser til alle skolens ansatte og
annen nyttig informasjon. Telefonnummeret til skolens sentralbord, er 64 84 50 20.

Samtykkeavtaler.
Av og til tas det bilder eller film av skolens elever. Slike bilder vil ikke bli brukt
offentlig før det er innhentet skriftlig samtykke til det fra elevens foresatte, eller fra
myndige elever selv. På samme måte vil vi heller ikke bruke private biler til transport
av elever, før det er innhentet samtykke til det.

Hva slags forberedelser kreves til en skoledag på Strømmen vgs?
Det meste av læringen på Strømmen videregående, skjer på skolen og i praksis. Det
vil si at elevene får mindre lekser enn de kanskje er vant med fra ungdomsskolen.
Det vil også si at det er ekstra viktig å møte uthvilt på skolen og å ha med seg
nødvendig utstyr. Skolen bruker It’s learning som læringsplattform, og her finnes
informasjon om hva som skjer i de forskjellige fagene.
Vi både skal og vil tilrettelegge opplæringen slik at alle elever får best mulig utbytte
av den, og vi arbeider hver dag for å få det til. Som andre skoler i Akershus
fylkeskommune, benytter vi en IKO-modell for å identifisere, kartlegge og følge opp
elevers behov. I løpet av de første ukene kartlegger vi alle VG1-elevers ferdigheter i
lesing, engelsk og matematikk. Elever som opplever at opplæringen ikke er godt nok
tilrettelagt, bør ta dette opp med læreren.
Noen elever har rett til spesialundervisning etter § 5-1. i Opplæringslova. Spesialundervisning kan vi bare gi etter sakkyndig vurdering. Ta kontakt med skolen,
dersom du har spørsmål om dette.

