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I underkant av 600 elever

Studiespesialisering er ca. 170 elever på hvert trinn

Medier og kommunikasjon ca. 30 elever på hvert trinn

Knutepunktskole for hørselshemmede elever

Antall tilsatte ca. 85

Hetland 2022/23



Rektor:  Tarjei Berge 

Avd.leder samfunnsfag, økonomiske fag: Marit H. Gjerde  
Avd.leder språk/trinnleder for Vg1 ST: Bodil Bø
Avd.leder norsk/trinnleder Vg2 ST: Frode Brueland
Avd.leder realfag/trinnleder Vg3 ST: Trude Alsterberg – stedfortredende rektor 
Avd.leder medier og kommunikasjon og kroppsøving:  Heidi K. Ommundsen
Avd.leder hørsel: Ellen Gjennestad

Adm.leder: Arnhild Molde

Skolens ledelse



Kontaktlærere (12 ST, 2 MK)
Karriereveiledere:
Marit H. Gjerde og Sindre N. Molnes (Elen Midtveit)
Sosialrådgiver:
Ingunn H. Renoult VG1 ST og alle trinn MK
Eric Ordaz VG2 og VG3 ST
Miljøveileder:
Camilla Sandven
Helsesykepleier:
Elisabeth Haga
Er å treffe på skolen hele dager mandag + onsdag, tirsdag fram til lunsj

"Laget rundt eleven"



IKT-support
Georg Bjørnevik, IKT-tekniker 
Har kontor i skolebiblioteket

Skolebiblioteket
Elisabeth Haug, bibliotekar

• Utlån av lærebøker/lydbøker
• Utlån av fag- og skjønnlitteratur, tegneserier, film, spill
• Lesesalsplasser / «lounge area»

BOK og PC



Ny på videregående

Ukeplan vs en plan i hvert fag

Chromebook vs PC/Mac (IKT i dag)

Digitale flater: Teams m/Elevinfo og VISMA

Studieøkter

Triplettmodellen (Hetlandsmodellen)



Skoledag fra kl. 8.15 - 16.00, for de aller fleste i Vg1 8.15-14.30

Undervisningsøkter på 80 minutter

Studieøkter på 80 minutter med veiledning (tirsdag og torsdag)

Elevene ser timeplan og avtaler i Visma Inschool-app (VIS)

«Hull» i timeplan…

Timeplanstruktur



Nytt regelverk (2017) om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing
Russ – forebygging, inkludering



www.rogfk.no

En trygg og inkluderende 
russetid



Vet du dette om russefeiringen anno 2020-
tallet?

• At mange av gruppene allerede 
er etablert.

• At gruppene går på tvers av 
skoler.

• At noen ikke er med i en 
gruppe enda og aldri kommer 
inn i en gruppe.

• At noen opplever å bli 
ekskludert underveis, fordi de 
ikke er populære nok.
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Vet du dette om russefeiringen anno 2020-
tallet?

• At mange ungdommer har skrevet 
under kontrakter med firma som tjener 
millioner på deres fest.

• At feiringen er planlagt å vare i ukesvis 
– før eksamen.

• At elevenes eksamensresultater hvert 
år er preget av at ungdommene er 
slitne.

• At mange ungdommer i russetiden er 
med på ting de angrer på senere.
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Vet du hva som er i gang av arbeid for å endre feiringen 
til en inkluderende og avgrenset feiring?

Målsetting: «Alle elevene i videregående skole skal glede seg til en avgangssmarkering og ha et trygt og 
godt skolemiljø som bidrar til læring».

• Rogaland fylkeskommune har en tiltaksgruppe og driver systematisk arbeid med bred politisk støtte for å 
støtte elevene, bevisstgjøre dere foresatte og bidra til på lang sikt å endre avgangsmarkeringen

• Vi jobber med å involvere elevene – det er bare de som kan endre feiringen til beste for seg selv.

• Skoleeiere og ombudene flere steder i landet har fått kunnskapsdepartementet til å engasjere seg.

• Mye oppmerksomhet i media.

• Stort nasjonalt engasjement blant foresatte i Facebook gruppen Russeforeldre på 2020 tallet (meld deg 
inn!)
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www.rogfk.no

Gå inn på lenken:
www.rogfk.no/russetid

eller skann koden

Samtaleguide 
for foreldre
Vi vet mange ungdommer planlegger russetiden
allerede første året på videregående skole. Det kan være
vanskelig for foreldre å snakke om dette i forkant.
Derfor har vi satt sammen noen gode råd til deg som
har ungdom i hus.
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Visma InSchool – foresatte må via nettleser, se skolens hjemmeside

NB! Sjekk fravær under menypunktet Historikk (ikke fravær)

Informasjonsmøter i januar/februar om valg og muligheter i Vg2, gjelder 
studiespesialiserende

Foreldrekonferanser: samtale mellom elev, foresatte og kontaktlærer (okt./nov)

Hjem - skolesamarbeid



Visma In School (VIS)
Se hetland.vgs.no for påloggingsinfo

https://hetland-vgs.inschool.visma.no/

• Foresatte kan ikke logge på i VIS-app. Bruk nettleser
• Foresatte har ikke tilgang til fravær for eleven i 

menypunktet som heter Fravær, men under 
menypunktet Historikk. 

• Foresattes tilgang opphører når eleven blir 18 år
• Kan forlenges ved samtykke

https://hetland-vgs.inschool.visma.no/


10% udokumentert fravær i et fag = ikke karakter

Varsel blir sendt hvis en elev nærmer seg grensen. 

Skillet mellom forseintkomming og fravær går ved 15 minutt

Dialog med kontaktlærer om eleven blir borte

Eleven må følge med på sitt eget fravær

Foresatte – kan også følge med på historikk (Visma)

Fraværsregler



Daglig drift på Hetland

• Velkommen til alle !
• Første skoleuke fokus på relasjoner (Rebus, 

aktivitetsdag, bli kjent aktiviteter i klasserommet)
• Plassering av elevene (Frigg 1sta og Idunn 1stb, media)

• Utenom matematikk og fremmedspråk
• Sitter i grupper – rullering etter 4 uker – nytt 

klasserom etter høstferien

• Miljøveileder – Camilla Sandven



Lærere i alle fag er tilgjengelig i studieøktene.

1) Eleven kan oppsøke lærer for å få faglig hjelp/veiledning.
2) Eleven velger å sitte å jobbe selv eller med andre, men har lærer tilgjengelig i 

rommet om det skulle være behov for veiledning
3) Eleven kan bli innkalt til fagsamtaler av faglærer. Elever kan også kalles inn 

gruppevis. Det er frammøteplikt ved innkalling.
4) Noen studieøkter er styrt ang. innhold – koding, informasjon, lesekartlegging

Kontaktlærertimen, fast møte med kontaktlærer, er obligatorisk!

Veiledning i studieøktene



Gratis skolefrokost hver dag fra kl. 07.30-09.00
Oppfølging av kontaktlærer( sosialt og faglig)
Klassekart – om klasseledelse
Rotasjon – elevene lærer seg å samarbeide på bordene

Trivsel på skolen



Forut
• Skolens bistandsprosjekt – 3 år + ny 3 års periode
• Alle elever på skolen fikk info på tirsdag
• Sri Lanka – Jaffna, nord på øya
• Rammet av borgerkrig, fattigdom og naturkatastrofer
• Formål: hjelpe kvinner og barn i å flytte tilbake til sitt
• hjemområde
• Bygge skoler, barnehager, små murhus, brønn og toalett
• Skolens midler i 2020 – ny barnehage
• Torsdag 8. september – innsamlingsdag, målet er 300kr pr. elev



Erasmus+ prosjekt
• Erasmus er EU sitt program for utdanning. Gir elevene mulighet til å bo i et annet 

land, lære språk og bli kjent med en annen kultur.

• Internasjonaliserings ansvarlig på Hetland – Helena Eracleous Hallgren
• Utveksling
• Spansk
• Samarbeidsland: Tyskland, Italia, Spania og Romania
• Alle elever har spansk som morsmål eller som fremmedspråk
• En uke på besøk, en uke som vertsfamilie



Lånekassen:
Utstyrsstipend kr 1118,- per år
Behovsprøvd stipend (likningsår 2020)

Tospråklige elever/fremmedspråk

Valg av programområde Vg2/programfag (info-møte januar)
Fagkrav til høyere utdanning



VG1 VG2 VG3
Fellesfag
30 timer pr. uke

Fellesfag
15 timer pr. uke

Fellesfag
15.timer pr. uke

15 timer programfag pr. 
uke

15 timer programfag pr. 
uke

Struktur



Fellesfag 
Vg1 Vg2 Vg3 Sum

Norsk 4 4 6 14
Engelsk (av.vg1) 5 5
Matematikk (av.vg1) 5 3(5) 8

Naturfag (av.vg1) 5 5
Samfunnsfag (av.vg1) 3 3
Geografi (av.vg1) 2 2

2.fremmedspråk 4 4 8
Kroppsøving 2 2 2 6
Historie 2 4 6
Religion og etikk 3 3
Sum 30 30-32 30

Tallene viser antall timer i uken



www.hetland.vgs.no

Facebook: Hetland videregående skole
Instagram: hetlandvgs
Tlf. 51 92 14 00

http://www.hetland.vgs.no/
https://www.instagram.com/hetlandvgs/


Kontaktlærere
1sta: 1stb:
Åse Martha
Rebekka Kathrine
Cecilie Tone
Torstein Helena
Daniel Kari 
Mari Sigrid


