
SMIODDEN SKOLE
ALLE KAN 

ARBEID – INNSATS - UTVIKLING

Smiodden skole
Alle kan – en skole for framtiden

Innsats    Stolthet    Utvikling

Prinsipper for Smiodden skole

• Medborgerkompetanse

• Lesing i alle fag

• Ferdigheter for framtiden



DERE ER FORTSATT VIKTIGE

• Dagens forskning dokumenterer entydig at foreldreinvolvering 

og et godt samarbeid mellom hjem og skole, har positiv 

betydning for barn og unges læring og utvikling. 

• Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre 

trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner 

til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv 

holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og 

høyere ambisjoner med hensyn til utdanning 

• (Epstein et al., 2002; Epstein, 2005; Fan & Chen, 2001; Hattie, 2009, Nordahl, 2003, Semke & Sheridan, 2010). 

https://www.youtube.com/watch?v=mkEUBOqgrjY


MEDBORGERKOMPETANSE
• Smiodden skal kjennetegnes av aktive elever som 

strekker seg mot nye faglige og sosiale mål. Elevene 

skal settes i stand til å kunne ivareta seg selv og å 

delta og virke i framtidig samfunn og arbeidsliv.

• MILJØTEAM
• «Overalt – alltid»

• HELSESØSTER
• Tone M. Meling 

• Trefftid: Mandag 08:30-11:00, onsdag og fredag kl.09-15 

• Telefonnummer: 51 93 44 31 / 51 91 21 85

• E-post: tone-merethe.meling@stavanger.kommune.no 
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Skolen skal Eleven skal Foresatte skal
Lære barna medmenneskelighet og 

medborgerkompetanse gjennom sosial trening 

og modellering. UEGO

Stoppe krenkelser og plaging når det blir 

oppdaget.

Ta elever og foreldre på alvor når det kommer 

varsling om krenkelser og plaging.

Ta hensyn til andre, vise medmenneskelighet, 

omsorg og forståelse, slik at han/hun utvikler 

god medborgerkompetanse. Ta imot hjelp og 

råd fra voksne som vil de vel.

Stoppe krenkelser og plaging av andre.

Gi beskjed til skolens ansatte hvis han/hun 

oppdager krenkelser og plaging, men ikke tør 

å stoppe det selv.

Lære barna om medmenneskelighet og 

medborgerkompetanse gjennom dialog og 

engasjement for barnets utvikling. 

Støtte eleven i og hjelpe eleven med å stoppe 

krenkelser og plaging av andre.

Gi beskjed til skolen dersom de oppdager 

krenkelser og plaging av eget eller andres barn. I 

tillegg skal foresatte varsle skolen ved generell 

bekymring for eget eller andres barn.

Være tydelige på forventninger og krav, men 

samtidig vise støtte.

Vise innsats og lyst til å delta i skolens 

hverdag, og bidra til at forventninger og krav 

kan oppfylles.

Motivere eget barn til å vise innsats og 

engasjement for skolen gjennom positive

holdninger, hjelp og støtte i det daglige arbeidet, og 

være rollemodeller for å unngå fordommer.

Bidra til et godt samarbeid med elev og 

foresatte, og ha forståelse for de utfordringer 

eleven kan stå overfor. Bruke prinsippet «føre 

var» og ha lav terskel ved bekymringer.

Snakke med andre elever, foresatte og lærere 

dersom noe er vanskelig, og føle trygghet for 

at alle henvendelser blir tatt på alvor. Vise 

forståelse for medelevers utfordringer, og 

være en medhjelper i stedet for en hemsko.

Bidra til et godt samarbeid med skolen, og vise 

forståelse for skolens eventuelle bekymringer.  

Forstå at skolen vil eleven vel, og være en 

samarbeidspartner i alt arbeid med eleven.

Ha godt samarbeid med elevens kontaktlærer.

Bidra til å fremme god atferd, og hjelpe elever Vise god oppførsel overfor medelever og Lære barna god atferd ved å være gode 

SMIODDENPLAKATEN



SØKNAD

VIDEREGÅENDE SKOLE
Avdelingsleder/Rådgiver

Terje Moen Rønning

terje.moen.ronning@stavangerskolen.no

51 91 39 02

https://youtu.be/hXAJH4lakF0
https://youtu.be/hXAJH4lakF0
mailto:terje.moen.ronning@stavangerskolen.no


DET STORE VALGET

www.you-portalen.no

Å bli klar til velge utdanningsprogram 
på videregående skole er en arbeidsom og 
tidkrevende prosess.

Å kunne gjøre et klokt valg avhenger at du:

• Har kunnskaper om deg selv, dine interesser, 
evner og anlegg.

• Har kunnskaper om innholdet i de ulike 
utdanningsprogrammene.

• Har kunnskaper om hva du kan bli etter de 
ulike utdanningsprogrammene.



SKOLENS HJEMMESIDE

• WWW.LINKSIDENE.NO/SMIODDEN

• RÅDGIVER, DEN ENKELTE KLASSE (ABONNERE)

• SKOLEN VIDERESENDER INFORMASJON FRA VGS., 
INNTAKSKONTOR OG LEGGER UT ANNEN NØDVENDIG 
INFORMASJON

• ÅPENT HUS – SKOLENS HJEMMESIDE

• UV-FAGET

• YOU-PORTALEN

• HOSPITERING, ARBEIDSPRAKSIS

• BESØK FRA «ALLE» VIDEREGÅENDE SKOLER

• ANDRE BESØK I LØPET AV ÅRET UTFRA INTERESSE OG 
BEHOV

• FORELDREMØTE OG INDIVIDUELLE SAMTALER

• SØKNADSPROSESS OG OPPFØLGING

http://www.linksidene.no/smiodden
http://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/
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5 studieforberedende
•Idrettsfag
•Musikk, dans og drama 
•Studiespesialisering
•Media og kommunikasjon
•Kunst, design og arkitektur

• 10 yrkesfaglige
•Bygg- og anleggsteknikk
•Design og tradisjonshåndverk **
•Elektrofag
•Frisør, blomster- og interiørdesign **
•Helse- og oppvekstfag
•Informasjonsteknologi og medieproduksjon
•Naturbruk 
•Restaurant- og matfag
•Salg, service og reiseliv
•Teknikk og industriell produksjon **

+ Påbygging til generell studiekompetanse

Studieretning Skole

1

2

3



NYTTIGE NETTSIDER
• vigo.no er nettstedet for deg som søker videregående skole 

og formidling til læreplass i bedrift. Det er her elevene 

logger seg inn for å legge inn søknad og svare på mottatt 

skoleplass. Mange private videregående skoler har søking 

direkte til skolen. 

• www.vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere 

til videregående opplæring, her finner du blant annet 

informasjon om ulike utdanningsprogram, 

studieforberedende eller yrkesfaglig – og hvilke muligheter 

som finnes etter det første året. 

http://www.vigo.no/
http://www.vilbli.no/?Artikkel=017955&domain=privatskoler&Side=
http://www.vilbli.no/


VI GÅR KLASSEVIS 



INFO
• AKTIVITETER

• HØSTTUR, DKS, TURNERINGER, SKIDAG

• LEKSEGRUPPE – TIRSDAG

• SKOLEMELK – WWW.SKOLEMELK.NO

• ELEVPERMISJONER - SKJEMA PÅ NETT

• NÆRVÆR/FRAVÆR 

• «ER DU I TVIL, SEND BARNA PÅ SKOLEN»

• SØKNAD OM FRATREKK ER MULIG – KONTAKT SKOLENS ADMINISTRASJON

• HJEMMESIDEN – STARTE ABONNEMENT – ARBEIDSPLANER, INFO

• KAN OVERSETTES TIL MANGE ULIKE SPRÅK – VELG FRA MENYEN TIL HØYRE

• MOBILTELEFON

• CHROMEBOOK

http://www.skolemelk.no/


ARBEIDSPLANER
• TIMEPLAN

• INFO

• PRØVER

• INNLEVERINGER

• FRAMFØRINGER 

• HJEMMEARBEID

• SKAL ALLTID LIGGE PÅ SKOLENS 

HJEMMESIDE – SOM DERE KAN 

ABONNERE PÅ ☺



KANTINEKORTET

https://www.kantinekortet.no/

https://www.kantinekortet.no/


MOBILSKOLE

• Mobilskole som benyttes på Smiodden skole har nå kommet i ny versjon hvor du 

som foresatt kan sende og motta meldinger til/fra skolen i en app for 

iOS/Android. Vi anbefaler bruk av App i stedet for SMS.

• Du laster ned app’en ved å søke på Mobilskole i Appstore eller Playstore eller 

trykke på denne linken http://mobilskole.no/app på din smarttelefon.

• Se mer info på skolens hjemmeside.

• Send melding når barnet ditt er sykt, skal til lege, fritas gym 

eller det er andre ting du vil informere/spørre skolen om 

(erstatter meldingsbok og lapper) 

• Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen

• Skolen sender varsling ved uforutsette hendelser

http://mobilskole.no/app


STANDPUNKTKARAKTERER
• ALLE TRINN KAN HA KARAKTERER SOM BLIR STÅENDE PÅ VITNEMÅLET

• KLAGERETT PÅ ALLE STANDPUNKTKARAKTERER

• TA KONTAKT MED SKOLEN

• INFOSKRIV OM STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTIGHETER,          

SOM MÅ TILBAKE TIL SKOLEN MED UNDERSKRIFT 

• DELES UT PÅ UTVIKLINGSSAMTALEN

• 10. TRINN: ALLE FAG, EKSAMEN (SKRIFTLIG OG MUNTLIG)



• Eleven kan ha det samme valgfaget over flere år eller velge 

ulike valgfag. 

• Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en 

standpunktkarakter for hvert fag, for elever som velger samme 

fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det 

høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet. 

• Dersom eleven har hatt flere ulike valgfag så skal det beregnes 

en gjennomsnittskarakter ved inntak til videregående opplæring

SAMME VALGFAG ALLE TRE ÅR

TEKNOLOGI I 8. OG 9. KLASSE 

SAL OG SCENE I 10. KLASSE

ULIKE VALGFAG ALLE TRE ÅR

VALGFAG
SMIODDEN 2016-2017

• FYSISK AKTIVITET OG HELSE

• SAL OG SCENE

• TEKOLOGI I PRAKSIS

• PRODUKSJON AV VARER OG TJENESTER

• MEDIA PÅ NETT



KLASSEN VÅR

• MILJØ – HVA KAN VI GJØRE FOR Å FOREBYGGE:

• SPRÅKBRUK/UKULTUR

• AKTIVITETER – BETYR MYE FOR ET GODT KLASSEMILJØ

• OPPDATERE KONTAKTLISTER

• SISTE INNSPURT! FAU / KLASSEKONTAKT

• EN  KLASSEKONTAKT, SOM OGSÅ ER MED I FAU

• EN VARA



SPØRSMÅL?


