
VELKOMMEN!



Vi bryr oss!
Samhold Entusiasme Raushet



Hvem finner du på Kalnes vgs hver dag?

• 500 elever

• 146 ansatte

• 5 lærlinger



Utdanningsprogrammene på Kalnes vgs

Naturbruk

Hest og dyrefag

Landbruk og gartnernæring

Fiske og fangst

FRISKT

Agronomutdanning for 
voksne



Idrettsfag

Toppidrett volleyball

Toppidrett hest



Frisør, blomster, interiør og 
eksponeringsdesign

Frisør

Blomsterdekoratør



Bygg og anleggsteknikk

Anleggsteknikk

Anleggsgartner



• To påbyggsklasser

En ordinær påbyggsklasse

En klasse for de som har tatt fagbrev

• Tilrettelagt avdeling

• Voksenopplæring innen:

Renholdsoperatør

Agronom

Frisør



Spesielt på Kalnes

• Fantastiske uteområder

• Mange bygg, stor eiendom

• Mange kjøretøy – trafikk 

• Gårdsbruk

«Skolen med det største 
klasserommet»



Rådgivere og helsetjeneste til hjelp for elevene.

Både karriereveiledning og sosialfaglig veiledning.

Leder for elevtjenesten: Atle Vidar Hansen
Rådgivere: Annikka: FBIE og BA

Gro: Idrettsfag, tilrettelagt avd og studiespesialiserende klasser
Wenche: Naturbruk og alternativt vg3 i skole

NAV veileder: Cecilie Skaug
Helsesykepleier: Heidi Torgalsbøen
Psykiatrisk sykepleier: Per Vidar Nielsen
PPT/OT: Tom Erik Olsen mfl. 



Kalnes vgs er en helsefremmende skole

Helsefremmende skoler er et av flere tiltak som 
Viken fylkeskommune har for å styrke den 
videregående opplæringen. 

Elever bør være uthvilte, mette og i god fysisk og 
psykisk form for å kunne møte skolehverdagen, 
og de ansatte trenger god fysisk og psykisk helse 
for å ta seg av elevene og alle oppgaver som skal 
gjøres på skolen.

Helsefremmende timer: 5. og 6. time onsdager.

Temabaserte økter: søvn, ernæring mm.

Aktiviteter ute og i idrettshallen



Prosjekt «Gratis skolemåltid»

Alle elever får tilbud om enten frokost eller lunsj daglig.

• Økologisk, lokal mat

• Frokost

• Lunsj, variert:

Grønn dag, suppedag, fiskedag, kjøttdag, restefest

• Gode tilbakemeldinger fra elevene!

• Ansatte som velger å spise sammen med elevene vil

• Relasjonsbygging og styrking av det sosiale miljøet

• Registreringer via qr kode



Skolen som samfunnsbygger

10-12 økter gjennomføres i 
klassene, av MOT coach,  i løpet av 
tre år på videregående skole, som 
skal styrke elevene

Mot til å bry seg

Mot til å si nei

Mot til å leve



Elevhåndboka

Ordensreglementet
Skolens standarder
• Møte presis til timene

• Spising 

• Rydding

• Arbeidsro

• Mobilhotell 

• Deltakelse



Teams

Klasseteam: Hver klasse har sitt eget 
klasseteam der praktisk info, som ikke 
først og fremst er knyttet til fag legges 
inn.

Fag-team: Undervisningsfag på Kalnes 
har sine egne fag-team i Teams. 

Skolehverdagen-Team: Informasjon 
som er viktig, og som når raskt ut til 
alle ansatte, og alle elever.



Outlook

• Mail og kalender

• Kalenderfunksjon benyttes hver 
dag

• Informasjon om hver time legges 
i klassens outlook kalender



Hvilke opplysninger kan elever se i VIS?
•timeplan
•informasjon om klassetilhørighet
•kontakt- og faglærere
•registreringer av fravær
•anmerkninger
•vurderinger
•eksamensoppmeldinger
•standpunkt- og eksamenskarakterer
Elever kan også melde om:
•fravær
•søke om fritak i fag (sidemål og kroppsøving)
•tilrettelegging på eksamen
•fratrekk av fravær
Hvordan får elever tilgang til VIS?
Som elev i Viken logger man inn på VIS med 
sin Feide-konto (brukernavn og passord). 



Fravær

• Nasjonal grense på 10% 
udokumentert fravær.

• Varsel blir sendt ut fra 5% fravær

• Mer enn 10% fravær – ikke 
grunnlag for karakter

• Gjelder timefravær i enkeltfag

• Dersom eleven har en vanskelig 
livssituasjon, kan rektor 
bestemme at grensen går ved 
15 prosent. Dette unntaket 
gjelder svært få elever.



Gyldig dokumentasjon for fravær 

• Helse- velferdsgrunn

• Arbeid som tillitsvalgt 

• Politisk arbeid

• Hjelpearbeid

• Lovpålagt oppmøte 

• Org.studiearbeid eller avtale med 
lærer 

• Representasjon i arrangement på 
nasjonalt eller internasjonalt nivå 

• Det er vedtatt at deler av 
kjøreopplæringen til førerkort klasse B 
skal unntas fra fraværsgrensen. 



Skolen og fylkesadministrasjonen i Viken fylkeskommune sender post digitalt. Dette sparer 
miljøet for avfall, og brev mottas raskere.

Velg mellom to digitale postkasser

Man kan velge mellom to digitale postkasser, enten DigiPost eller e-Boks. Det spiller ingen 
rolle hvilken man velger. Dette er sikre digitale postkasser.

Har man ikke en elektronisk ID, kan denne opprettes på difi.no.

Velg digital postkasse (norge.no)

Hvorfor kan ikke brev sendes over e-post?

Skolen og fylkesadministrasjonen kan sende elev og foresatte, for elever under 18 år, post i 
forbindelse med vedtak eller varsler om høyt fravær, eller nedsatt karakter i orden og 
atferd. Dette er post som kan inneholde sensitiv informasjon, og kan derfor ikke sendes på 
e-post. DigiPost og e-Boks tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet, er gratis og trygg 
lagringsplass for post.

Her finnes mer informasjon om digital post fra Viken fylkeskommune på viken.no.

https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse
https://viken.no/om-fylkeskommunen/kontaktinformasjon/kontakt-fylkeskommunen/digital-post.17804.aspx


Forsikring

• Skolen har kollektiv 
ulykkesforsikring.

• Skolen har yrkesskadeforsikring i 
arbeidsøvelser.

• Reiseforsikring må dekkes privat.

• Tingskade: må dekkes ved privat 
forsikring. La verdisaker bli 
hjemme.



Beredskap

For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet og beredskap har 
skolen beredskapsplaner og tiltak for å forebygge og håndtere alvorlige 
hendelser.

Ved alvorlig hendelser på skolen varsles det etter gjeldende rutiner ved bruk av 
sms, talevarslingsanlegg, eller annen muntlig varsling.

Skolen har god dialog og samarbeid med politiet gjennom hele skoleåret. 
Politiet er også med i øvelser og arbeid med beredskapsplanlegging. Skolene 
har også samarbeid med andre aktører som kommune, helse og flere det er 
naturlig å ha med i beredskapssammenheng. 

• Sikkerhet og beredskap - Kalnes videregående skole (viken.no)

https://viken.no/kalnes-vgs/om-skolen/sikkerhet-og-beredskap/


Kalnes har nulltoleranse for mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og 
godt skolemiljø, som fremmer helse, 
trivsel og læring, jfr opplæringslovens 
§9a.

Det er elevenes egen opplevelse av 
hvordan de har det på skolen, som er 
avgjørende.

Saker ifht §9a meldes til leder for 
elevtjenesten, Atle Vidar Hansen eller 
rektor, Hanne Lorentzen.



Kalnes videregående skole (viken.no)

Facebook og Instagram:

https://www.facebook.com/kalnesskole/
kalnesvgs

Kalnesfilmen:
https://www.youtube.com/watch?v=x-
0rICpWhjA

LYKKE TIL !

https://viken.no/kalnes-vgs/
https://www.facebook.com/kalnesskole/
https://www.youtube.com/watch?v=x-0rICpWhjA

