Velkommen som foresatt
til elev ved
Godalen videregående skole,
skoleåret 2017-2018
Vi synes det er viktig at elevene lærer, og har et trygt og
godt læringsmiljø ved Godalen vgs.
For å få til dette på en best mulig måte, er vi avhengige av
et godt samarbeid med dere foreldre / foresatte.
Det aller viktigste for oss er at:

•

Eleven møter på skolen ifølge timeplanen.

•

Eleven deltar aktivt i undervisningen.

•

Eleven har med seg nødvendig utstyr.
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Foresatte kan bidra med:

Å hjelpe ungdommen til å komme på skolen, og

•

ha en høy terskel for fravær.
Å påvirke til at datteren / sønnen får nok søvn,

•

slik at hun / han møter opplagt på skolen.
Å melde ifra ved fravær, eller få eleven til sjøl å

•

Informasjon
om bl.a. regler
ved fravær og
skoleruta finner vi på
hjemmesiden vår:
www.godalen.vgs.no

melde ifra.
Det å ha fravær har 3 viktige konsekvenser:
a)

Manglende læring og fare for å ikke få karakter.

b) Fare for å ikke komme inn på neste trinn i
opplæringen.
c)

Ved jobbsøking vil ungdom med fravær stille
bakerst i køen.

Kontaktlærer
er den læreren
som bl.a. er
ansvarlig for miljøet i
klassen, følger opp
hvordan eleven trives og
har kontakt med
foresatte.

Elevens kontaktlærer vil månedlig sende ut informasjon til
foresatte om elevens fravær.
___________________________________________________________________________

Kontakt oss:
Godalen videregående skole
Østre Ring 55
4015 Stavanger
Tlf. 51 84 69 00
Epost: godalen-vgs@skole.rogfk.no
www.godalen.vgs.no
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Vi trenger også hjelp fra dere foresatte til:

•

Å være med å se til at utstyret en trenger til
undervisningen er i orden. Dette innebærer
pc, skrivesaker, kalkulator, bøker,
kroppsøvingstøy og utstyr en trenger i
yrkesfagene.

•

Å snakke sammen med datteren / sønnen

Bærbar PC
kan enten ha
Windows eller
Mac. Vi anbefaler
Windows.
Eleven kan bruke PC
hun / han allerede har.
Mer info på:
www.godalen.vgs.no

om trivsel og om hva de lærer på skolen.
Dere kjenner deres datter / sønn best, og vi ønsker et samarbeid med
dere! Dette for å få til en best mulig skolehverdag for elevene våre.

Ta gjerne direkte kontakt med oss avdelingsledere for samarbeid og
innspill.

_____________________________________________________________________________
Kontakt avdelingslederne direkte:
Bygg– og anleggsteknikk [BA]
- Alf Tore Tostensen
- Mobil: 934 05 199
Design og håndverk [DH]
- Turid D. Gjerdevik
- Mobil: 482 70 080
Elektrofag [EF]
- Greta Bernhoff
- Mobil: 907 48 407

Service og samferdsel [SS]
- Anne Dorthe Ask
- Mobil: 468 35 772
Teknikk og industriell
produksjon [TIP]
- Anders Haga
- Mobil: 481 20 689
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Tilrettelagt opplæring &
Innførings- og
kombinertklassene:
- Thomas Nilsen
- Mobil: 971 92 940
Påbygg til studiekompetanse:
- Geir Lund
- Mobil: 997 12 425

I tillegg til oss avdelingsledere, kan dere gjerne ta kontakt med
lærere, rådgiverne eller andre ved skolen. Se hjemmesiden vår
på internett for kontaktinformasjon — www.godalen.vgs.no I
tillegg oppfordrer vi dere til å følge med på våre aktiviteter som
vises på Facebook, Twitter og Instagram.
Håper vi treffes på infomøtet for foresatte tirsdag 29. august,
kl. 17.45 og på Åpen dag tirsdag 23. januar 2018 fra kl. 17.00!
Hilsen ledergruppa

Facebook: godalenvgs | Twitter: godalenvgs
Instagram: godalenvgs | #godalenvgs / #BA / #DH / #EL / #SS / #TIP

_________________________________________________________________
Vi gir elevene: Læring i dag for i morgen!
Undervisningen er basert på verdiene:

Vi viser respekt | Vi er læringsvillige | Vi har positiv holdning
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