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Opplæringsavdelinga
Sakshandsamar:
Frode Kristian Grøttebø
E-post: Frode.Kristian.Grottebo@sfj.no
Tlf.: 97653769
Vår ref.
Sak nr.: 18/9061-1
Gje alltid opp vår ref. ved kontakt
Internt l.nr.
50925/18

Anders Magne Bruvoll, STRV
Åsta Navelsaker Røed, MALV
Geir Kjetil Øvstetun, ARDV
Gro Fivelsdal, DALV
Hallgeir Hansen, FIRV
Henny Midtun, ARDV
Knut Chr. Clausen, FLOV
Aksel Hugo, SJH
Liv Horvei, MOY
Nina Bygstad, HAFV
Ove Bjørlo, EIDV
Torill Thorbjørnsen, HOYV
Trygve Jacobsen, MOY
Ole Jørgen Øygarden, SOGV
Bekka Skaasheim, OA

Dykkar ref.
Dato
LEIKANGER, 12.11.2018

Skulebesøk 2018-2019
Vi viser til tidlegare informasjon om datoane for skulebesøka 2018-2019.
Tidsramma og tema for møta er slik:
Alle møta startar kl. 10.00 om ikkje anna vert avtalt.
Kl. 10.00 – 12.00: Fellesmøte
Fylkesdirektøren ønskjer å møte heile leiargruppa, elevrepresentantar og representantar for dei
tilsette. Utgangspunkt for drøftingane på fellesmøtet er mål og strategidokumentet og tilhøyrande
handlingsprogram. Sektoren sitt mål og strategidokument seier:


Elevar og lærlingar i Sogn og Fjordane har det kvalitativt beste opplæringa.



Vidaregåande opplæring er organisert slik at ein har eit breitt tilbod til ungdom og vaksne i
Sogn og Fjordane.



Vidaregåande opplæring spelar ei viktig rolle for kompetanseheving, næringsutvikling og
lokal samfunnsutvikling i fylket.



Opplæringa er heilskapleg frå grunnskule til fullført vidaregåande opplæring

Fylkesdirektøren ber om at de med utgangspunkt i handlingskortet melder tilbake gjennomføring,
trivsel eller meistring som hovudtema for fellesmøte.
1) Gjennomføring
Overgang skule og bedrift
- val av samarbeidsbedrifter i YFF

Besøksadresse:

Postadresse:

Fylkeshuset

Askedalen 2
6863 LEIKANGER

E-post:
post@sfj.no
Heimeside:
www.sfj.no

Telefon:
57638000

Bankgiro:
4212 02 02000
Org.nr :
NO 941 388 841 MVA
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-

samarbeidet med bedriftene
skulen sin heilskaplege plan for elevane på yrkesfaglege utdanningsprogram

2) Trivsel
Psykososialt læringsmiljø og skuletrivsel
- 9A og mobbeknapp
- satsingar skulen har
- effekten av satsingane
- utfordringar i høve skuletrivsel
- Korleis elevar og tilsette kan samarbeide for at alle ved skulen skal trivast?
3) Meistring
Ungdata-undersøkinga syner at norske elevar kjedar seg i klasserommet.
Fylkesdirektøren er spesielt interessert i å få tilbakemelding på :
- skulen sine vurderingar av samanheng mellom keisemd, skuletrivsel og meistring.
- skulen sin plan for arbeidet med elevane sin motivasjon og meistring
- skulen sin plan for oppfølging av læringsstøttande prøver
Førebuing til vidare utviklingsarbeid:
Korleis kan elevar, lærar og leiing auke skuletrivsel og meistring ved å redusere
keisemd?
Skulen sin utviklingsplan
Fylkesdirektøren er spesielt interessert i å få tilbakemelding på :
- Prosessen og involveringa i skulen sitt utviklingsarbeidet
- status på skulen sitt ambisjonsnivå opp mot overordna mål for sektoren.
- involvering av tilsette og elevar i utviklingsarbeidet
- framdrift jmf. «handlingskortet» revidert på leiarsamlinga i 8-10 april 2018
Elevane sitt tema
Elevane er særskilt invitert til å melde tema dei ønskjer å drøfte med fylkesdirektøren.
Vi ber om at rektor sender tema på e-post til Frode.kristian.grottebo@sfj.no seinast ei veke
før besøket.
Kl. 12.00 – 12.45: Felles lunsj
Deltakarane på fellesmøtet deltek på lunsjen.
Kl. 12.45 – 14.00: Møte med leiargruppa
Fylkesdirektøren er spesielt interessert i å drøfte korleis leiinga har jobba med strategiane:
- leiinga brukar utviklingsarbeid til å setje tydeleg retning for skulen
- leiinga tek aktivt i brukar kollektive/lærande prosessar og erfaringsdeling som
gjennomgåande arbeidsmetode. Jmf. Mot nye høgder
For skular som har hatt skulevurdering:
- presentasjon av kvalitetsgruppa sitt arbeid
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Førebuing til leiarsamling:
Tema: skulane sitt utviklingsarbeid; handlingskortet:
- Er det aktuelt å revidere handlingskortert? Prosess på skulen før leiarsamling?

Kl. 14.00 – Utviklingssamtale med rektor
Bekka gjer eigen avtale med rektorane på dei skulebesøka ho deltek på. Den einskilde rektor
må sende inn sitt handlingskort som vil vere eit grunnlag i utviklingssamtalen.
KL. 14.00 - Møte med arbeidslivskontakt
Fylkesdirektøren ønskjer å møte arbeidslivskontakten og høyra korleis skulen har lagt opp sitt
arbeid med denne funksjonen. Korleis arbeidar skulen i dag og kva tankar har de framover?
Vi ber om at de melder inn deltakar og eventuelle problemstillingar til denne delen av
skulebesøket til sissel.brusegard@sfj.no

Datoar for skulebesøk 2019
22. januar Måløy vidaregåande skule - Bekka
23. januar Eid vidaregåande skule - Bekka
24. januar Stryn vidaregåande skule - Bekka
25. januar Firda vidaregåande skule - Bekka
29. januar Flora vidaregåande skule - Bekka
30. januar Høyanger vidaregåande skule - Bekka
31. januar Dale vidaregåande skule – Bekka
01. februar Sogn jord- og hagebruksskule - Bekka
04. februar Sogndal vidaregåande skule – Bekka
08. februar Årdal vidaregåande skule - Bekka
12. februar Mo og Øyrane vidaregåande skule – Bekka
14. februar Hafstad vidaregåande skule - Bekka

Med helsing

Bekka Skaasheim
fylkesdirektør for opplæring

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift

Mottakar (ar)
Anders Magne Bruvoll, STRV
Åsta Navelsaker Røed, MALV
Geir Kjetil Øvstetun, ARDV
Gro Fivelsdal, DALV
Hallgeir Hansen, FIRV
Henny Midtun, ARDV
Knut Chr. Clausen, FLOV
Aksel Hugo, SJH
Liv Horvei, MOY
Nina Bygstad, HAFV

Frode Kristian Grøttebø
teamleiar
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Ove Bjørlo, EIDV
Torill Thorbjørnsen, HOYV
Trygve Jacobsen, MOY
Ole Jørgen Øygarden, SOGV
Bekka Skaasheim, OA
Kopi til:
Edit Marie Asperanden, OA
Ingeborg Lie Fredheim, OA
Sissel Brusegård, OA
Tor-Einar Holvik Skinlo, OA
Kenth Rune T. Måren, OA
Sissel Espe, OA

