Kjære elever!
Velkommen til et nytt skoleår og velkommen som elev ved Sandnessjøen videregående skole!
Alle ansatte ved skolen gleder seg til å ta imot akkurat deg! Enten du er ny som elev hos oss eller du
har vært elev tidligere.
Vi har en visjon om å levere «Kvalitet – med blikk for den enkelte». I dette ligger at vi ønsker å se
akkurat deg, med dine evner og dine talenter. Vi jobber for å tilby et godt læringsmiljø, sosialt og
faglig, slik at du som elev kan dra nytte av det for din trivsel og din læring. Elevundersøkelsen som
gjennomføres i november hvert år viser at Sandnessjøen videregående skole i stor grad lykkes med
dette. Skulle det være slik at du ikke opplever det slik skal du ikke være redd for å si ifra. Vi ønsker
hele tiden å forbedre oss, og vi lærer noe nytt hvert skoleår!
Når du nå velger å være elev ved Sandnessjøen videregående skole velger du å forplikte deg til det
som kreves av en elev i videregående skole. Dette innebærer at det er du som skal lære, og din egen
innsats vil være avgjørende for det resultatet du vil oppnå. Engasjement, gode arbeidsvaner og jevnt
arbeid er viktig for å nå sine mål. Så skal vi som arbeider ved skolen hjelpe deg, støtte deg og bidra
med vår faglige kompetanse. Hos oss er det også tradisjon for at elever hjelper og lærer av
hverandre, blant annet gjennom leksehjelp på «Åpen skole» som arrangeres etter skoletid en gang
pr. uke.
Sandnessjøen videregående skole er tilknyttet organisasjonen «MOT». Dette betyr at vi skal være
med på å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger,
som styrker ungdoms bevissthet og mot – til å leve, til å bry seg og til å si nei.
Kanskje kjenner du til «MOT» fra ungdomsskolen. Hvis du ikke gjør det vil du i løpet av din tid som
elev hos oss få mulighet til å bli godt kjent med filosofien og det verdisyn som ligger til grunn. Kanskje
vil du bli «Ung MOTivator» selv.
Med ca 120 ansatte og ca 450 elever er Sandnessjøen videregående skole en ganske stor
arbeidsplass. Som medlem i skolesamfunnet har hver enkelt en viktig betydning for at skolemiljøet
skal være godt for alle, og for at skolen skal ha et godt omdømme i samfunnet rundt oss. All daglig
opplæring er i hovedsak organisert i skolelokalene i Sandnessjøen. Hvis du skal være elev på yrkesfag
vil du få en stor del av opplæringen i faget «Yrkesfaglig fordypning» ute i ulike bedrifter
Gjennom deltakelse i ulike prosjekter satser vi på deltakelse i internasjonalt arbeid, og på en mest
mulig fleksibel opplæring i samarbeid med relevante miljø utenfor skolen. Her vil du kunne finne din
plass som kan gi deg muligheter for framtida.
Når det gjelder praktisk informasjon om skolestart etc. så finner du dette på skolens hjemmeside:
http://www.sandnessjoen.vgs.no/
Du finner oss også på Facebook: https://www.facebook.com/sandnessjoenvgs
Velkommen til nytt skoleår!
Vennlig hilsen
Sissel Merethe Høberg
rektor

