GAULDAL
VIDEREGÅENDE
SKOLE
ELEVHEFTE

SKOLEÅRET 2017-2018

Kjære elev!
Vi ved Gauldal videregående skole ønsker deg velkommen til vår skole!
Vel møtt til skolestart! Det er alltid spennende å ta fatt på et nytt skoleår. For deg som er ny
elev ved vår skole, er det selvsagt ekstra spennende. Vi vil gjøre vårt ytterste for at du og
tidligere elever skal få en så god skolestart som mulig.
For å gi deg en liten forsmak på det som venter, finner du mer informasjon som kan være nyttig for
skolestarten, på skolens hjemmeside: www.gauldal.vgs.no. Vi anbefaler at du leser gjennom det som
er relevant i forhold til utdanningsprogrammet du skal begynne på, slik at du har god oversikt når du
møter opp. Elevinformasjon finner du under fliken ”FOR ELEVER”.

Vårt ønske er at du skal få så godt utbytte av opplæringen som mulig. Vi forventer at du tar
opplæringen din på alvor, og at du vil være en positiv bidragsyter til et godt lærings- og
skolemiljø.
Alle elever skal ha gratis lærebøker. Det betyr at du får låne skolebøker på biblioteket ved
skolestart. Arbeidsmateriell og annet utstyr må du imidlertid koste selv. Dette vil variere på
de forskjellige utdanningsprogrammene. Ved skolestart vil du få utlevert ei liste som viser
hva for utstyr du må skaffe deg.
Statens Lånekasse for Utdanning tilbyr utstyrsstipend til alle elever. Stipendet gis i tillegg til
bostipend og andre stipend. For nærmere informasjon og søknad se www.lanekassen.no.
Legg merke til at søknad om stipend bare kan skje på nettet.
Det er elektronisk billettsystem på bussen. Alle elever som har krav på skoleskyss, får et elektronisk
kort der det er lagt inn 2 reiser pr. dag for alle skoledager. Gå inn på www.stfk.no/skoleskyss for
digital søknad samt mer informasjon om skoleskyss.

VEL MØTT TIL SKOLEÅRET 2017-2018
OPPMØTE: GAULDAL SKOLE- OG KULTURSENTER - KULTURSALEN
TORSDAG 17. AUGUST KL. 10.00

Støren, 1. juli 2017

Svein Ofstad
Ass. rektor
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ORIENTERING TIL ELEVENE
Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler:
 Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole og gymnas
 Støren Yrkesskole, etablert 1947
 Støren Handelsskole, etablert 1964
 Gauldal Gymnas i nytt bygg fra 1974
 Gauldal videregående skole fra 1980
 Gauldal skole- og kultursenter fra 2010
Gauldal skole- og kultursenter (GSK).
GSK eies og drives i et samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Gauldal skole- og kultursenter inneholder i tillegg til den videregående
skolen følgende virksomheter:
 Kulturskolen i Midtre Gauldal
 Midtre Gauldal voksenopplæring
 Midtre Gauldal frivilligsentral
 Midtre Gauldal folkebibliotek
 Støren kino
 Støren ungdomsskole
 Støren kulturhus
 Voksenopplæringen i Midtre Gauldal
Til daglig er det ca. 600 elever og 100 ansatte som har tilhold i bygget.
KART: Gauldal skole- og kultursenter.
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Skoleledelsen
Skolens ledelse og administrasjon finnes i 2. etasje i fløy C.
Kontor og administrasjonsavdelingen er lett synlig i 2. etasje
når du kommer inn i
hovedinngang/kantine. Kontortjenesten er åpen hver dag fra 0800 – 1530.
Her finner du:
Rektor
Ass. rektor/ kvalitetsleder
Avdelingsleder, yrkesfag
Avdelingsleder, studiespesialisering
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver, spes.ped/PPT

Randi Nordgaard Hermstad
Svein Ofstad
Kirsti Hagenes
Øystein Øverkil Vie
Jens Ingvar Vagnild
Randi Rognes
Ole M. Horgøien

Kontorleder
Konsulent
Konsulent

Heidi Bones
Ann Elin Holten
Tove Stav

IKT-ansvarlig:
IKT- lærling:

Marius Meldal
Mazlum Diego Boyaci

Biblioteksjef:

Ellen Næss Jensen

Gauldal videregående skole har følgende tilbud skoleåret 2017-2018:
Studiespesialisering Vg1
Studiespesialisering Vg2
Studiespesialisering Vg3
Design og håndverk Vg1
Børsemaker Vg2
Børsemaker Vg3
Helse- og oppvekstfag Vg1
Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2
Service og samferdsel Vg1
Salg, service og sikkerhet Vg2

Bygg- og anleggsteknikk Vg1
Anleggsteknikk Vg2
Byggteknikk Vg2
Teknikk og industriell produksjon Vg1
Industriteknologi Vg2
Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 og Vg4
Fagskole, kart og oppmåling

Kontaktlærer
Alle elever er knyttet til en kontaktlærer.
Kontaktlærer er den som eleven i første rekke skal søke råd hos i ulike spørsmål som har
med skolegangen å gjøre. Søknad om fri fra opplæringa, fritak i fag o.l. tar du opp med
kontaktlæreren din.
Kontaktlærer har plikt til å organisere minst 2 elevsamtaler med hver elev, noe som er et
ledd i vurderingen og kommer i tillegg til fagkarakterene.
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Elevtjenesten
I tillegg til kontaktlærer kan elevtjenesten hjelpe deg dersom det oppstår problemer.
Elevtjenesten finner du i 2. etasje i fløy C. Her finner du rådgivere, spesialpedagogisk hjelp,
helsesøster og PPT. Se egen info om felles elevtjeneste på skolens hjemmeside.
Rådgiverne
Skolens to rådgivere fordeler elevene mellom seg. I året som kommer betjener Randi Rognes
alle elever på Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag og Service og samferdsel. Jens
Ingvar Vagnild har øvrige elever på yrkesfag.
Rådgiveren skal
 hjelpe elever som har personlige eller sosiale vansker
 bistå elever med lærevansker
 være sentral i samarbeidet mellom elev, foresatte og skole
 gi yrkesveiledning og råd ved valg av videre utdanning
 bidra til gode overganger mellom skole og arbeidsliv
Nøl ikke med å ta kontakt dersom du trenger hjelp, rådgiver har taushetsplikt.
Helsetjenesten
Helsesøster Sissel W. Folstad har kontortid på skolen og vil være til stede de fleste dager i
uka. Helsesøster og annet helsepersonell kan også treffes på helsestasjon for ungdom på
helsesenteret i kommunen. Psykiatrisk sykepleier er også tilgjengelig, etter avtale.
Elevråd
Elevrådet er elevenes offisielle talerør overfor rektor og ledelsen. Elevrådet består av
tillitsvalgte fra alle klasser, og disse velges kort tid etter skolestart. Elevrådet velger
elevrådsstyre og to representanter med vararepresentanter til Skole- og Skolemiljøutvalg,
som er skolens øverste rådgivende organ overfor rektor. I skolemiljøutvalget skal elevene ha
flertall og møter med 6 representanter, to fra elevrådsstyret og fire miljørepresentanter.
Elevrådet har tilgang til møterom/kontor. Et aktivt elevråd er med på å skape en positiv
skolehverdag for både elever og ansatte. Elever som velges inn i elevrådsstyret, får tildelt en
attest for deltakelsen. Den kan komme godt med i sammenheng med bl.a. jobbsøking.
Skolens ordensreglement
Det er felles ordensreglement for alle videregående skoler i Trøndelag. Ordensreglementet
blir gjennomgått ved skolestart. Alle elever må skrive under på at de er kjent med innholdet i
reglementet. For elever som er under 18 år, må de foresatte også skrive under.
Vi minner om at røyking og snusing er forbudt på alle videregående skolers områder og
andre steder hvor skolen driver opplæring. Alle elever skal dessuten være tobakksfrie i
skoletida, uansett hvor de befinner seg. Elever som røyker eller snuser, kan få hjelp og
oppfølging for å slutte.
Overtredelser av ordensreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd, og hvis
det gjentar seg: bortvising. I tillegg til skolens ordensregler vil du finne egne atferdsregler
som er tilpasset Gauldal skole- og kultursenter. Disse atferdsreglene finner du på skolens
hjemmeside.
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Elevvurdering,
Elevene får
1.
Individuell vurdering med karakter.
I læreplanverket for Kunnskapsløftet er det fastsatt i hvilke fag du skal ha vurdering
med karakter. I disse fagene skal du ha både halvårsvurdering og standpunktkarakter.
I tillegg skal du ha eksamenskarakter i enkelte fag dersom du blir trukket ut til
eksamen. Når du får halvårsvurdering, har du samtidig rett på begrunnelse for
hvorfor du har fått nettopp den karakteren, og du har også rett på veiledning.
Det nyttes tallkarakterer for å vise i hvilken grad du har nådd målene i den enkelte
læreplan. 6 er høyeste karakter og 1 er laveste.
2.

Individuell vurdering uten karakter
Som elev skal du ha vurdering uten karakter i form av en beskrivende vurdering av
hvor du står i forhold til kompetansemål i fag og i andre mål i læreplaner, slik at du på
best mulig måte kan nå disse målene. Det skal kunne dokumenteres at vurdering er
gitt.

3.

Vurdering i orden og atferd.
I tillegg til karakterer i fag skal du ha karakter i orden og i atferd. Brudd på skolens
ordensreglement kan ha konsekvens for vurderingen i orden og atferd.

Du har krav på å få en begrunnelse for all karaktersetting. Det er mulig for en elev å bli
fritatt for vurdering i et fag dersom det foreligger spesielle årsaker.
Vi anbefaler at du leser informasjonsskriv om vurdering på skolens hjemmeside.
Dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis)
Består du treårig opplæring i skole, får du vitnemål. Består du to år i skole og består fag/svenneprøve, får du fagbrev eller svennebrev i tillegg til vitnemål.
Eksamen
Læreplanen i hvert enkelt fag forteller hvilke eksamensformer som benyttes. Det er to typer
eksamen:
1.

Sentralgitt eksamen, dvs. at oppgavene er felles i hele landet. Denne er mest utbredt
innen utdanningsprogram for studiespesialisering.

2.

Lokalgitt eksamen, med oppgaver som er laget på skolen/i regionen/i fylket. All
muntlig eksamen hører hjemme her, likeledes de fleste eksamener innen yrkesfag.

Noen fag er «trekkfag», dvs. at du kanskje kommer opp til eksamen i faget. Noen
utdanningsprogram har «tverrfaglig» eksamen. Eksamensordningen for det enkelte fag vil bli
gjennomgått av faglærer.
Det er viktig at elever som har fått karakteren 1 etter Vg1 eller Vg2, eksamen eller
standpunkt, tar kontakt med rådgiver eller avdelingsleder innen 15. september.
Dette gjelder også for deg som var syk ved eksamen i vår.
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Tilrettelegging ved eksamener
Kan du dokumentere behov for at du trenger tilrettelegging ved avleggelse av eksamener, er
det mulig etter søknad å få innvilget tilrettelegging. Kontaktlærer og rådgiver kan orientere
deg nærmere om dette. Søknadsfristen er 31. oktober.
Det er viktig at innvilget tilrettelegging blir praktisert gjennom hele skoleåret.
Læringsplattform
Skolen bruker den elektroniske læringsplattformen it’s learning som mange av dere kjenner
fra grunnskolen. Når du bruker læringsplattformen, har du tilgang til informasjon i alle fag du
har på skolen. Der vil det ligge fagstoff, oppgaver og beskjeder fra lærerne. Innlevering av
oppgaver kan foregå i it’s Learning, og du kan følge med på registrert fravær, anmerkninger
og vurderinger.
Skoledagen
Skolen starter hver dag klokka 08.15. Busser fra distriktet og fra Trondheim ankommer
skolen ca. 5 – 10 min. før oppstart. Det brukes ikke ringeklokke ved skolen, du må selv passe
tiden.
Elever som starter skoledagen uten å ha spist frokost, mangler energi og dette går ut over
læringsarbeidet. Skal du oppnå topp faglige prestasjoner, så må du være nøye med å «lade
batteriene» før undervisningen starter!
For å gi elevene flere og bedre valgmuligheter, må noe undervisning foregå mellom klokka
15.00 og 16.20. Det kan bli endringer i timeplanen i løpet av skoleåret.
Fravær
I ordensreglementet § 4 er regler for fravær beskrevet. Ved fravær med varighet fra 1 time
til 3 kalenderdager skal det leveres egenmeldingsskjema. Fravær som ikke er dokumentert
med egenmelding, legeattest, eller at det er innvilget søknad om fri fra opplæringen, er
ugyldig fravær. Ugyldig fravær kan føre til nedsatt ordenskarakter. Fravær føres daglig.
Dette registreres elektronisk, og eleven har tilgang til å se sitt eget fravær og har selv ansvar
for at ført fravær er riktig. Dette kontrolleres med kontaktlærer ukentlig.
Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke får
karakter i dette faget. Fraværsregelen omfatter ikke dokumentert fravær, som sykdom og
andre helse- og velferdsgrunner.
Les mer om dette på www.gauldal.vgs.no
Datamaskin for elever
Internett er tilgjengelig via trådløst nettverk. Skolen presiserer at alle elever må følge skolens
oppsatte etiske og praktiske regler for bruk av datautstyr, i tillegg til gjeldende lovverk.
Som ny elev vil du ha to valgmuligheter:
Valg A: ta med din egen datamaskin.
Valg B: kjøpe en PC av fylkeskommunen.

7

Det er viktig at valget gjøres i god tid før skolestart slik at nødvendig datautstyr er klart til
skolestart. Før valget må du kontrollere at datamaskinen du har eller kjøper tilfredsstiller de
tekniske kravene ved det studieprogrammet du skal begynne på.
Les mer om dette her: www.stfk.no/no/Tjenester/opplaring/Elev/Datamaskin-for-elever2017
Vi vil presisere følgende:
Dersom datamaskinen din ikke fungerer til det som er forventet, kan skolen kreve at
du kjøper en PC til bruk i opplæringen.
Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og å holde
denne i orden.
Lærebøker
Skolen låner ut lærebøker til alle elever i løpet av første skoleuke, klassevis fra ett av skolens
undervisningsrom. For å få utlevert bøkene må du ha med et signert skjema «Avtale om
elevens erstatningsansvar ved lån av lærebøker». Dette gjelder for alle elever, også de som
var våre elever forrige skoleår. Skjemaet finner du på vår hjemmeside. Er du under 18 år, må
skjemaet også være signert av foresatte.
Alle er økonomisk ansvarlig for bøker de selv har lånt, selv om andre ødelegger eller roter
bort bøkene. Bøkene skal beskyttes med bokpapir, og de bør navnes.
Bokskap
Alle elever som ønsker det, får ved skolestart tildelt eget bokskap, hvor elevens
læremateriell og andre personlige eiendeler kan låses inn. Eleven selv er ansvarlig for
forsvarlig låsing. Lås fås kjøpt i kantina på skolen.
Skyss
Fylkeskommunen sørger etter søknad for skyss eller gir skyssgodtgjøring til elever fra SørTrøndelag fylke som bor minst 6 km fra skolen. Elever fra andre fylker kan følge skyssrutene
så langt det er plass, men må betale reisen selv dersom ikke hjemfylket trer støttende til.
Skolebussene er tilpasset skoledagen ved GVS.
Det søkes om skyss på den elektroniske søknadsportalen. Elever må være fylt 18 år for å
benytte søknadsportalen. Foreldre til elever under 18 år søker om skyss ved å logge inn med
sitt fødselsnummer. Se www.stfk.no/skoleskyss for å søke eller få mer informasjon.
Alle som skal ha skyss, må søke om dette hvert år. Elever som har fått T-kort skole tidligere,
skal bruke dette kortet.
Stipend, lån
Statens lånekasse for utdanning gir utdanningsstønad i form av behovsprøvd stipend. Elever
som ikke kjenner systemet, kan gå inn på lånekassens nettside www.lanekassen.no. Du må
sende elektronisk søknad fra lånekassens nettside. Har du spørsmål, ta kontakt med skolens
kontor. Alle elever får utbetalt et utstyrsstipend som ikke er behovsprøvd, men du må søke.
Søk snarest mulig, siste frist for høsten 2017 er 15.november og for våren 2018 er den
15.mars.
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Internasjonalisering
Skolen har kontakt med andre skoler i utlandet. Utdanningsprogram service og samferdsel
har kontakt med Jämtlands Gymnasium i Østersund.
Studiespesialisering har de siste årene gjennomført en 9 dagers tur til Krakow, Berlin og
Wolfsburg. En forutsetning for at slike turer skal kunne gjennomføres, er at det må skaffes til
veie midler som gjør det økonomisk mulig å gjennomføre reisen. Alle turer/ekskursjoner må
gjennomføres etter «Gratisprinsippet».
Gratisprinsippet
Opplæringslova § 3-1 hjemler at opplæringen i videregående skole skal være gratis. Skolen er
ansvarlig for å holde elevene med nødvendig trykte og digitale læremidler.
Skolen kan pålegge elevene å holde seg med individuelt utstyr som opplæringen vanligvis gjør det
nødvendig å ha. Det siktes her til blant annet kladdebøker, lommekalkulatorer, skrivemateriell og
nødvendig påkledning i yrkesfag. Skolen krever også at kostnader til nødvendig tøy og sko til bruk i
kroppsøving dekkes av den enkelte elev.
Kostnader til individuelt utstyr er altså unntatt fra hovedregelen om rett til gratis videregående
opplæring. Det er imidlertid opprettet et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassen som skal
bidra til å dekke utgifter elevene har til læremidler og nødvendig individuelt utstyr som ikke dekkes
av skolen.
Ved gjennomføring av skoleturer, ekskursjoner og lignende som skolen ikke kan dekke alle kostnader
for, er ikke gratisprinsippet til hinder for at skoleturer og andre kostnadskrevende aktiviteter

finansieres av andre enn skolen. I dette ligger det at ”…elever og foresatte kan gå sammen
om å finansiere skoleturer ved reelt frivillige gaver og dugnader, så lenge det ikke stilles
motytelser for disse bidragene og forutsatt at de kommer alle elevene til gode”.
For slike turer skal det i forkant lages en plan for gjennomføring og finansiering, hvor elever,
foresatte og skolens ledelse er enig om premissene for gjennomføringen.
Alle turer i skolens regi er å oppfatte som opplæring og kan ikke gjøres frivillig. For elever
som av en eller annen grunn ikke kan delta, skal det være et organisert opplæringstilbud på
skolen.
Prosjekter
Skolen driver ulike prosjekter som går over flere år. Her nevnes;
Entreprenørskap. Ved GVS har vi flere aktiviteter som bruker entreprenørskap som metode.
Vi har gjennom flere år drevet med Ungdomsbedrift (UB), først og fremst på service og
samferdsel, men også andre studieprogram bruker metoden. Ungdomsbedriftene deltar på
messer. Vi har et godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokalt næringsliv om disse
prosjektene.
Gjennom ”Den kulturelle skolesekken” får elevene ulike kulturtilbud (musikk, teater,
utstillinger). Noen av disse tilbudene er turneer som besøker skolen.
Samarbeid med Midtre Gauldal kulturskole og Støren ungdomsskole har de siste årene ført
til flere oppsettinger av musikk- og danseforestillinger. På GSK har vi unike muligheter til å
skape og gjennomføre kulturelle forestillinger.
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Friluftsliv og toppidrett
Programfag friluftsliv er et 5-timers fag for elever på Vg1 og Vg2 studiespesialisering. Faget
legger opp til et bredt utvalg av aktiviteter relatert til det å være ute i naturen. Deltakerne
må stille med eget utstyr som det forventes at man har fra før (riktige klær, sko, sekk, sykkel,
mat osv.) Skolen vil stille med utstyr det ikke er forventet at eleven har f.eks. kano, kajakk
og læremateriell.
Skolen tilbyr også programfag toppidrett innen ski/skiskyting for elever som velger
studiespesialisering. Dette faget er et 5-timers fag som legger til rette for å trene i
skoletiden. Det blir gitt vurdering i faget med karakter som blir ført på vitnemålet på lik linje
med andre fag.
Bibliotek
Skolens bibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek. Bibliotekaren hjelper elevene med
å skaffe litteratur i forbindelse med skriftlige oppgaver og prosjektarbeid. Biblioteket har
også aviser og tidsskrift i tillegg til ulike typer fag- og skjønnlitteratur.
Biblioteket er åpent for elever og lærere i hele skoletiden, fra kl. 08.15 til kl.15.00.
Kantine
Skolen har egen kantine for elever og ansatte. Den er åpen for servering av mat og drikke i
skoletiden. Kantina legger vekt på å kunne tilby elevene ernæringsmessig god og sunn mat.
Sunn mat og drikke er viktig for utholdenheten og konsentrasjonen!
For å fremme trivsel og god hygiene rundt spisestedene, understreker vi at alle må rydde
opp etter seg.
Diverse
Skolen trenger elektronisk passbilde av alle elever i arkivet. Fotografering av alle nye elever
blir organisert av skolen. Bildet vil bli brukt hvis du ønsker skolebevis (som koster 50,- kr).
Skolebeviset brukes som legitimasjon for å dokumentere elevstatus, og det kan brukes som
printerkort i kopimaskin/printer på skolen.
Skolen oppfordrer elever, og særlig elever som bor på hybel, til å delta i fritidsaktiviteter.
Hvis du lurer på hvilke fritidstilbud som finnes i nærområdet, kan du ta kontakt med Midtre
Gauldal frivilligsentral. De holder til i 2. etasje i D-fløyen på GSK.

VELKOMMEN SOM ELEV VED GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
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