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I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus.
Å gi deg en kompetanse som gjør deg godt kvalifisert for videre studier og arbeidsliv er
et av fylkeskommunens viktigste mål.
84 prosent av elever og lærlinger fullfører og består videregående opplæring i
Akershusskolen, dette er godt over landsgjennomsnittet. Vårt mål er at 87 prosent av
elevene og lærlingene skal fullføre og bestå videregående opplæring innen 2018.
Vi skal ta deg og dine forventninger og drømmer på alvor. I samarbeid med deg skal
skolen inspirere og motivere fra første dag. Alle elever skal møtes med respekt og ha tro
på at de kan lære når de får utfordringer.
Et trygt skolemiljø er en forutsetning for læring, og et godt samarbeid mellom skole og
foresatte er positivt for læring og trivsel.
Sammen skal vi bidra til at din tid i Akershusskolen blir best mulig.
Velkommen som elev hos oss!

Anette Solli
fylkesordfører

Tron Bamrud
fylkesrådmann

Pål Riis
fylkesdirektør
videregående opplæring

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN
Kvalitet i Akershusskolen
Opplæringen i Akershus har meget høy kvalitet. Likevel er det for mange elever og
lærlinger som ikke klarer å gjennomføre med bestått i alle fag. Satsingen Den gode
Akershusskolen har som mål å forbedre elevenes kompetanse gjennom en
profesjonalisering av alle ledd i Akershusskolen.

Den gode Akershusskolen omfatter
Kjennetegn på kvalitet i skolen på områdene organisasjon, opplæring og elevenes
kompetanse.
Krav til skoleledere om høy kompetanse på pedagogisk ledelse, at ledelsen er tett på
undervisningen i klasserom og verksted.
Standard for ledelse av den gode økta: En beskrivelse av hva som kjennetegner en
god undervisningsøkt.
Akershus fylkeskommune skal være en aktiv skoleeier som er tydelig på hva som
forventes av skolene med hensyn til resultater. Vi skal som eier gi systematisk faglig
og pedagogisk støtte til skolene slik at de blir i stand til å innfri forventningene.
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Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for dine skolefaglige
prestasjoner, læring og trivsel. Det er viktig å etablere en god relasjon og
positiv samhandling mellom deg, skolen og dine foresatte.

DINE PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og dets fremste oppgave er å styrke
elevenes innflytelse på læringsmiljøet ved skolen. Elevrådets oppgave ved skolen er svært
viktig for at elevenes stemme skal bli hørt i saker som angår deres skolehverdag.
Elevrådet har to representanter i skoleutvalget som er skolens øverste organ.

Fylkeselevrådet består av representanter for alle de videregående skolene i Akershus og
skal jobbe for å ivareta interessene til elever og lærlinger i fylket. Fylkeselevrådet skal ha
fire møter i året. Kontaktinfo: fylkeselevradet@akershus-fk.no

Elev- og lærlingeombudet skal ivareta interessene til elever og lærlinger som er i gang
med videregående opplæring i Akershus. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og
bistår i enkeltsaker ved behov. Kontaktinfo: elevombud@akershus-fk.no

TEST HVOR DU ER PÅ VILJETRAPPEN!
Visste du at viljen er som en muskel som kan trenes opp? Du klarer det du vil – til og med når
du tror du ikke klarer det. Tenk på en situasjon du er i akkurat nå. Hvor er du på viljetrappen?

TRINN 8 : Jeg klar t e de t!
TRINN 7: Jeg vil gjøre de t
TRINN 6 : Jeg kan klare de t!
TRINN 5 : Jeg vil prøve!
TRINN 4 : Hvordan gjør jeg de t?
TRINN 3 : Jeg ønsker å gjøre de t!
TRINN 2 : Jeg greier de t ikke!
TRINN 1 : Jeg vil ikke!

DELTA I KONKURRANSE!

#DENGODEAKERSHUSSKOLEN
Det er mange ting som er med på å skape en god skolehverdag. Vi vil vite hva
Den gode Akershusskolen betyr for deg! Del dine bilder med oss på Instagram og bli
med i konkurransen om tre gavekort fra Stormberg à kr 3000.
Lunsj med gode klassekamerater? En time med din favorittlærer? Fotball i gymtimen?

Slik d e lt a r du
1.

Ta bilde av noe som representerer Den gode
Akershusskolen for deg

4.

Vent på svar fra juryen – kanskje er det du
som vinner gavekort.

2.

Last opp bildet på Instagram med hashtag
#dengodeakershusskolen

5.

Konkurransen varer frem til 1. september

3.

Del gjerne bildet med dine venner
på Facebook

Husk at din Instagram-profil må være public/
åpen for å kunne delta i konkurransen.

Les mer om konkurransen på facebook.com/akershusfylkeskommune
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BRUKERUNDERSØKELSER
Elevundersøkelsen som gjennomføres av Utdanningsdirektoratet er en årlig, nasjonal
undersøkelse for elever på Vg1. Undersøkelsen viser at elevene i Akershus er motivert
for skolearbeid, lærerne har gode relasjoner til elevene sine og de gjennomfører
undervivsningen på en god måte. Undersøkelsen viser også at elevene er fornøyd med
bruken av digitale verktøy i undervisningen.
Undervisningsvurdering gjennomføres årlig av Akershus fylkeskommune.
Undervisningsvurderingen for 2013 viste at elevene opplever lærerne i Akershus som
faglig dyktige, engasjerte i fagene sine og at de møter presis og godt forberedt til
undervisningen.

Stor skoleeier
Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier på videregående nivå. Fylket har ansvar for 34 videregående skoler med
21 210 elever. I de videregående skolene i Akershus er det drøyt 3 000 lærere og 755 ansatte i andre stillinger.
Fylkeskommunen har også ansvar for viktige samfunnsoppgaver som kollektivtransport, tannhelsetjeneste, kultur og
kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket, i samarbeid
med andre offentlige og private aktører.
Akershus fylkeskommune gjennomfører høsten 2014 en informasjonskampanje om Den gode Akershusskolen.

#DENGODEAKERSHUSSKOLEN

www.akershus.no

