Hvorfor skal du velge vår skole?
Hos oss kan du være deg selv uavhengig av kjønn, politisk
tilhørighet, legning, hudfarge, språk, kulturbakgrunn,
familieforhold, religiøs tilknytning og fritidsinteresser.
Du får kunnskap og venner for livet.
Du får mulighet til å utvikle deg selv og dine talenter.
Vi skaper den beste skolen sammen, og da trenger vi deg!

Hva kan du gjøre i midttimene?
Vi er opptatte av å skape sosiale arenaer på tvers av linjer,
klasser og alder - psykososiale tiltak som gjør vår skole annerledes enn andre.
• Psykologikafé
• TED-talk
• Filosofikafé
• Vitenskap og vafler
• Huskonserter
• Yoga
• Midttimeturneringer i sjakk, fotball, volleyball, osv.
Skolen setter i tillegg opp store forestillinger innenfor musikk, dans og
drama.

Fokus på læring
Vi har høyt utdannede lærere som
• er oppdatert i fagene sine
• brenner for å lære ny kunnskap sammen med deg
• er opptatt av læring
• vil at du skal trives i klassen og få venner
• ønsker at du får utvikle deg
• skaper variasjon i undervisningen
• gir deg konstruktive tilbakemeldinger
• samarbeider med andre lærere for å skape best mulig undervisning
• er trygge voksne
• følger deg tett opp
• er opptatte av å legge til rette undervisningen så den
fremmer din begeistring for viten og forståelse

Studieturer, fagdager, tverrfaglig samarbeid
Hvert år er det elever og lærere som reiser på studieturer til innog utland for å få nye impulser og muligheter til å fordype seg i
fagene sine.

Fadderordning
Fadderelever fra vg2 og vg3 tar imot deg når du begynner på
sko-len. Hver vg1-klasse har sine egne faddere. Fadderne er
med på å gjøre overgangen fra ungdomsskolen til
videregående trygg og god. Fadderne arrangerer rebusløp,
skaper sosiale bånd med nye elever og hjelper alle med å finne
seg til rette på skolen.

Hva mener elever og ansatte?
Stig Ulland (lærer): «Vår skole er et trygt sted med et godt
miljø og engasjerte lærere. Skolen er ikke større enn at elevene blir sett, og det er viktig i skolehverdagen».
Sara Ilebekk (lærer): «På skolen blir du akseptert og respektert som den du er. Elevene trives godt på skolen, og du lærer
mye i de ulike fagene. Vi har stort fokus på læring og et godt
arbeidsmiljø for alle».
Elev på vg2: «Jeg liker å gå på denne skolen fordi jeg møter
elever fra mange kulturer med forskjellig språk, kjønn og seksuell legning. Her kan du velge hvem du vil være, og jeg har
valgt å være meg».
Trine Mie Nielsen (leder): «Vi ønsker å se den enkelte eleven
- å gjøre en forskjell for våre elever. Dersom de trives, er det
større sjanse for at de skal nå sine mål. Vi ønsker at hver elev
skal ha mulighet til å nå så langt de kan. Våre elever og lære-re
motiverer hverandre».
Remi Strand (elevrådsleder): «Jeg er stolt over mangfoldet
her på Vågsbygd - her kommer du som du er! Vi har et skolemiljø som ikke kan sammenliknes med noe annet, og her det
rom for å være seg selv.»

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

