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Hetland 2022/23
• 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



Skolens ledelse
Rektor Tarjei Berge

Avd.leder språkfag
Trinnleder Vg1

Bodil Bø

Avd.leder norsk/historie/religion 
Trinnleder Vg2. 

Frode Brueland 905 02 134

Avd.leder realfag
Trinnleder Vg3
Rektors stedfortreder

Trude Alsterberg

Avd.leder medie og kommunikasjon/kroppsøving Heidi Kristing Ommundsen 938 52 745

Avd.leder samfunnsfag/økonomi Marit Haaland Gjerde

Avd.leder hørsel Ellen Gjennestad

Administrasjonsleder Arnhild Molde



Kontaktlærere (10 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"



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



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 In School (VIS)
Se hetland.vgs.no for mer info og lenke til pålogging

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/


Veiledning i studieøktene

Dette er en ressurs for elevene – når den brukes målrettet..

Lærere i alle fag er tilgjengelig i minimum en studieøkt per uke. Eleven 
kan oppsøke lærer for å få hjelp til et faglig problem.
Eleven blir innkalt til fagsamtaler av faglærer. Elever kan også kalles inn 
gruppevis. Det er frammøteplikt ved innkalling.
Elevene har oversikt på hvor faglærerne sitter.



• 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

Fraværsregler



Trivsel på skolen

Gratis skolefrokost 
kl. 07.30-09.00

Oppfølging av 
kontaktlærer 

sosialt og faglig

Klassekart – om 
klasseledelse

Rotasjon – elevene 
lærer seg å 

samarbeide på 
bordene

Aktivitetsdag, 
turneringer, faglige 

konkurranser
Miljøveileder



Kontaktlærer                              

§ Elevens  - og foresattes - hovedkontakt i skolehverdagen
§ Obligatorisk kontaktlærermøte i partallsuker 11.40-12.00
§ Samtaler med foresatte medio november
§ Fraværsføring/regler
§ Fraværsrapportering

§ NB: Meld i fra til kontaktlærer når eleven er fraværende/syk. Husk 
datoer/klokkeslett. 

§ En slik melding er ikke lenger dokumentasjon på fraværet



Ansattsøk nede til høyre på 
hjemmesiden 

Kontaktlærer Mailadresse

Gunn Inger Røen gunn.inger.roen@skole.rogfk.no

Jon Magne Aarestad jon.magne.aarrestad@skole.rogfk.no

Bjørg Else Kråkø bjorg.else.krako@skole.rogfk.no

Siri Hauge Solbakken Siri.Hauge.Solbakken@skole.rogfk.no

Eivind Nome eivind.lavik.nome@skole.rogfk.no

Hilde Rasmussen hilde.rasmussen@skole.rogfk.no

Ingvild Johanson ingvild.johansson@skole.rogfk.no

Elise Hestness Elise.Hestness@skole.rogfk.no

Magnus Wathne magnus.wathne@skole.rogfk.no

Inger Hilde W. Ingebretsen inger.hilde.wold.ingebretsen@skole.rogfk.no

Marius Hansson Vervik marius.hansson.vervik@skole.rogfk.no

Johan Birger Sie johan.birger.sie@skole.rogfk.no

mailto:gunn.inger.roen@skole.rogfk.no
mailto:jon.magne.aarrestad@skole.rogfk.no
mailto:bjorg.else.krako@skole.rogfk.no
mailto:Siri.Hauge.Solbakken@skole.rogfk.no
mailto:eivind.lavik.nome@skole.rogfk.no
mailto:hilde.rasmussen@skole.rogfk.no
mailto:ingvild.johansson@skole.rogfk.no
mailto:Elise.Hestness@skole.rogfk.no
mailto:magnus.wathne@skole.rogfk.no
mailto:inger.hilde.wold.ingebretsen@skole.rogfk.no
mailto:marius.hansson.vervik@skole.rogfk.no
mailto:johan.birger.sie@skole.rogfk.no


Tospråklige elever/fremmedspråk

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

Karriereveileder Marit Gjerde



Førstegangsvitnemål

• Bestått innenfor normal tid (3år)
• 50% kvote for førstegangsvitnemål t.o.m. 21 år
• Mulig å forbedre fag innenfor normal 

opplæringstid



Realfag
Språk, samfunnsfag og 

økonomi
(SSØ)

Programfagsområder på studiespesialisering



Struktur

Vg1
Fellesfag 30 timer pr uke (35 
timer)

Vg2
Fellesfag 15 timer pr uke
Programfag 15 timer pr uke

Vg3
Fellesfag 15 timer pr uke
Programfag 15 timer pr uke



Vg1 Vg2 Vg3

Norsk 4 4 6

Engelsk (av.vg1) 5

Matematikk (av.vg1) 5 3/5

Naturfag (av.vg1) 5

Samfunnskunnskap (av.vg1) 3

Geografi (av.vg1) 2

2.fremmedspråk 4 4

Kroppsøving 2 2 2

Historie 2 4

Religion og etikk 3

Programfag 0 15(+matematikk) 15

Sum 30 30-32 30

Fag- og timefordeling



Hovedregler for valg av 
programfag

• Vg2: matematikk (2P, S1,R1) + tre programfag 

• Vg2: minst to programfag fra eget programområde 
(bør velge tre!)

• Vg3: Fortsette med minst to programfag innen eget
programområde i Vg3

NB! matematikk R2 og S2 er godkjente fordypning i begge 
programområdene



SSØ
Språk, samfunnsfag og økonomi

* Kan leses uavhengig av kurs i VG2

VG2 VG3
Engelsk 1 Engelsk 2

Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter *
Sosialkunnskap*

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2 

Rettslære 1 Rettslære 2 *

Økonomistyring Økonomi og ledelse

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 *

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 *

Psykologi 1 Psykologi 2*

Fransk/Spansk/Tysk/  (fellesfag) Fordypning Fransk/Spansk/Tysk/
(gir 1 tilleggspoeng) 

Matematikk for realfag R1 Matematikk for realfag R2 

Matematikk for samfunnsfag S1 Matematikk for samfunnsfag S2 



Realfag

* Kan leses uavhengig av kurs i VG2

Tilleggspoeng: Matematikk R2 og Fysikk2 gir 1 poeng, de andre gir 0,5 poeng  
(teller ikke i utlandet) Maks 4 poeng

VG2 VG3

Matematikk for realfag R1 Matematikk for realfag R2 

Matematikk for samfunnsfag S1 Matematikk for samfunnsfag S2 

Biologi 1 Biologi 2 *

Fysikk 1 Fysikk 2 

Kjemi 1 Kjemi 2 

Geofag 1 Geofag 2*

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 *

Teknologi og forskningslære 1



Spesielle opptakskrav
(16% av studiene i Norge)

Noen studier krever at du har valgt fordypning i realfag

Eksempler: 

Ingeniør:
• Matematikk (R2) og fysikk1
Lege:
• Matematikk(R1), kjemi1,2 og fysikk1(Norge)

SE ELEVINFO I KANALEN YRKE OG UTDANNING



Følg oss på nett

Hetland på facebook

Hetland.vgs.no

51 92 14 00
Hetlandvgs

hetlandvgsbibl



Takk for 
oppmerksomheten!


