
ÅPEN KVELD, 19. januar 2023 kl. 18.00

• Film

• Rektor ønsker velkommen

• Elevtjenesten og skolestart

• Elevoppfølging

• Elevrådet på Sandvika

• En gjennomgang av programområdene
➢ Studiespesialisering

➢ Helse- og oppvekstfag

➢ Medier og kommunikasjon
Isfugl – skolens  
nærmeste nabo



Moderne skole i hjertet av Sandvika 

Etablert i 2006 – Høyskolen BI
Vi tilbyr:
Studiespesialisering
Medier og kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag
Tilrettelagt opplæring

Ca. 1000 elever fra Asker og Bærum, 
110 lærere



Skoledagen
• Skoledagen starter 08.30

• Enkel ankomst, 
buss/tog/sykkel/gå?

• To midttimer i uken

• Fagdager hver dag

• Kantine

• Treningsrom

• Bordtennis



Presentasjon av elevtjenesten 



Hva skjer på Sandvika i 2023-2024



Elevoppfølging 
• Skolen jobber etter IKO-modellen: 

Identifisering, kartlegging og 
oppfølging

• Fagsamtaler en gang i halvåret

• Midtveisvurdering

• Utviklingssamtale med kontaktlærer 
angående trivsel og faglig ståsted

• Oppfølging av enkeltelever og 
eventuelle tiltak

• Halvårsvurdering i januar og juni



Elevråd og faddere



Helse og oppvekstfag

• Tett på eleven

• Tverrfaglig undervisning

- praktiske ferdigheter vektlegges

• Engasjerte og dyktige lærere

• Gode resultater for elevene

• Små klasser med stor trivsel



Utradisjonelle

arbeidsmetoder

• Fagdager

• Teori og praksis - to sider av samme sak

• Entreprenørskap - vg2

• skap din egen ungdomsbedrift!

• Tverrfaglig undervisning

• Velferdsteknologi



Viktig å mestre ferdigheter innen

Kommunikasjon Problemløsning Samarbeid Bruk av teknologi



Studiespesialisering

Realfag

Kjemi

Fysikk

IT

Biologi

Matematikk



Studiespesialisering og 
samfunnsfag

Språk, samfunnsfag og 
økonomifag

Politikk og menneskerettigheter

Sosiologi

Psykologi

Rettslære



Studiespesialisering 
og økonom

Språk, samfunnsfag og 

økonomifag

Næringslivsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Entreprenørskap

Markedsføring



Medier og 
kommunikasjon

Ferdigheter på veien
Ferdigheter som selvstendighet, kritisk tenkning, 
samarbeidsevne, omstillingsevne, dybdelære, 
nysgjerrighet, digital kompetanse og kreativ 
tenkning står sentralt i undervisningen.

Dette innebærer at det brukes en kombinasjon av 
teoretiske, analytiske, praktiske og estetiske 
tilnærmingsmåter for å jobbe med overordnede 
temaer.

Valgfrie programfag i MK Vg2 og MK Vg3 gir 
mulighet for fordypning og styrker kompetansen.



Medier og 
kommunikasjon

▪ Generell studiekompetanse

▪ Viktig kompetanse for framtiden

▪ Kreativ og praktisk skolehverdag

▪ Fagdager - hele dager med mediefag

▪ Jobber prosjektbasert

▪ Prosjekter tvers av fag og trinn

▪ Mulighet for fordypning og utplassering

▪ Profesjonelt utstyr og egne studioer

▪ Engasjerte lærere fra bransjen

▪ Godt miljø og trivsel



Følg oss gjerne

Instagram:
https://www.instagram.com/sandvika_vgsoffisiell/

Facebook:
https://www.facebook.com/sandvikavgs

Skolens hjemmeside: 
https://viken.no/sandvika-vgs/



Takk for oppmøte!

Velkommen til 
Sandvika vgs

høsten 2023
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