
Læring i praksis – Godt læringsmiljø – Egen mentor – Spennende hverdag



Vi tibyr

Viktige datoer for skoleåret 19/20

Vi skal være den beste og mest framtidsrettede videregående skolen i Norge.
Vi har samme læreplaner som offentlige videregående skoler, og samme eksamensform. 
Vi samarbeider med fylkeskommunen om eksamen og sensorer, og har et nært samarbeid med 
skolehelsetjenesten, forebyggingsenheten og PPT. 

Elevene skal være interesserte i å lære. Vi ønsker de har en målsetting om å gjennomføre 
videregående skole med best mulige resultater. Vi forventer at de er til stede på skolen, møter forberedt til 
timer og vurderinger, og er med og skaper et godt og positivt klassemiljø der det er lov for alle å prøve og feile.

Lærene våre setter eleven i sentrum, bruker tid på å bli kjent med den enkelte. Lærerne skal være trygge 
voksne med stort engasjement og god faglig tyngde. 

• Studiespesialisering
• Studieforberedende medier og kommunikasjon
• Studieforberedende medier og kommunikasjon med e-sport*

Informasjonsmøter: Torsdag 12.desember kl 18:00
   Onsdag 19. februar kl 17:00 (med påmelding)

Åpent hus:  Torsdag 23 januar kl 18:00

Bli kjent kveld:  Onsdag 29 april kl 18:00 (For de elevene som har fått skoleplass hos oss)

FOR DEG SOM VIL LITT MER

Forventninger til lærerne våre

Forventninger til elevene våre

Å være elev på Akademiet koster 16 000 for et skoleår, fordelt 

over 10 måneder.  Årsaken til egenbetaling er at friskoler får 85% 

av statstilskuddet som offentlige videregående skoler får. Pr
is



Hva?
Mentorordningen på Akademiet vgs er fundamentet i elevens utvikling. Sammen med mentoren er målet 
at eleven skal føle seg hjemme på skolen så raskt som mulig. Mentor skal hjelpe eleven til å kunne jobbe 
selvstendig og bli disiplinert nok til å håndtere arbeids- mengden på videregående nivå. Eleven skal også 
kunne overføre dette til en framtidig studenttilværelse.

Hvorfor?
Elevene blir klar over hvorfor de studerer, hvordan de skal studere, samt hvordan de best kan disponere tid 
og krefter i en travel hverdag. Sammen med mentor finner eleven sine styrker og svakheter, og hvordan bruke 
styrkene til å utvikle seg på de områdene en ikke er så flink ennå. 

Hvordan?
Mentorordningen starter opp samtidig som skoleåret, mentoren skal følge eleven tett opp, og sammen skal 
mentor og elev planlegge den faglige utviklingen. Planleggingen foregår gjennom utviklingssamtaler som man 
i 1.klasse har annenhver uke. I tillegg gjennomføres det en lengre utviklingssamtale i oppstarten av hver termin 
hvor man løfter blikket og ser på hvilke studiemuligheter eleven vurderer etter videregående, og hvordan eleven 
skal gå fram for å lykkes med det. 
Kombinasjonen av langsiktig og kortsiktig planlegging skal hjelpe eleven med å sette mål for seg selv, samt få 
de verktøyene som trengs for å nå disse målene. 

Makkerne sitter ved siden av hverandre i klasserommet, de hilser på hverandre når de 
treffes, de er oppmerksomme på om den andre trives. Makkere kontakter hverandre ved eventuelt fravær, de er 
ansvarlige for å ta notater/samle inn ark til hverandre. Makkere/
makkergrupper er utgangspunkt for gruppearbeid.
VIP-makkerskap skal bidra til

 • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole.
 • at elevene skal bli kjent med flere i klassen.
 • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig. 
 • å øke elevers sosiale kompetanse.
 • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

Mentor

VIP-makkerskap

Forskning viser at Akademiet Sandnes har signifikant høyere 

gjennomføringsgrad enn andre videregående skoler i Rogaland. 

Det er høy trivsel på skolen. 

Ta kontakt for omvisning og 
om du skulle ha spørsmål. 
Vi er her for å hjelpe deg.

Akademiet Sandnes
51 90 55 30

VIDEREGÅENDE SKOLE



Hva får elevene på Akademiet
• Et svært godt læringsmiljø hvor elevene opplever 
å bli sett av lærerne sine

• Tett oppfølging av mentor og faglærere

• Stor grad av elevmedvirkning gjennom elevrådet 
og lærerevaluering

• YOU-rådgivere og sosialrådgiver med åpne dører

• Dyktige lærere 

• Mulighet til å evaluere lærerne sine formelt og 
anonymt to ganger i året

• Mulighet til å bli elevambassadør

• Grøt til frokost hver morgen

• Skolebøker og utstyr de har brukt for

• MAC med alle programmer installert. Skolen har 
ansvar for eventuelle servicer som trengs. Etter 3 
år på skolen her, får de beholde Macen kostnads-
fritt

VIDEREGÅENDE SKOLE

Ta kontakt
sandnes@akademiet.no • 519 05 530


