
Jeg vil ønske deg som har kommet inn 

på Øksnevad hjertelig velkommen til 

skolen vår. 

 

Vi ligger i Klepp kommune, like ved 

fylkesvei 44. For å komme hit kan du 

enten ta buss, både fra nord og sør, 

eller du kan ta toget til Øksnevadpor-

ten. Du vil finne mer informasjon om 

offentlig transport til skolen lenger 

nede i dette brevet. 

 

Vi er en middels stor skole med ca 400 

elever. Skolen er opprinnelig en stor 

landbrukseiendom på ca 1500 dekar 

og består av mange bygninger. Tradi-

sjonelt har vi gitt opplæring i fag innen 

naturbruk, dvs landbruk, anleggsgart-

ner og hestefag. I dag har vi flere avde-

linger som gir undervisning innen an-

leggsfag, studieforberedende, påbygg 

og naturforvaltning, I tillegg så fikk vi 

fra høsten 2019 et nytt utdanningstil-

bud der en kombinerer realfagskompe-

tanse og dyrekunnskap. Vi gir også et 

godt tilbud til elever som trenger spesi-

ell tilrettelegging av opplæringen. 

 

Skolen har mange bygg med mange 

muligheter for å drive en fleksibel sko-

le. Vi merker at dette gjør godt for triv-

selen for både elever og ansatte når vi 

har god tilgang på ulike grupperom og 

verksted i tillegg til de vanlige klasse-

rommene. Vi har også et bibliotek der 

bibliotekaren er positiv og imøtekom-

mende dersom dere 

lurer på noe.  

 

 

Skolen er opptatt av at alle elever får et 

godt læringsutbytte når de er elever hos 

oss. For å få til dette er det stor varia-

sjon i de praktiske og teoretiske fagene 

i vår undervisning. Alle våre ansatte er 

opptatt av å ha gode relasjoner til alle 

våre elever. Dette vet vi påvirker trivsel 

og læring på en god måte. 

 

Som elev hos oss skal du trives i et 

miljø som er preget av gjensidig re-

spekt. Alle skal bli møtt på en høflig og 

respektabel måte av alle skolens ansat-

te og av andre elever. Ingen skal risike-

re å bli mobbet hos oss. Vi mener at det 

er viktig at du møter en skole som er 

preget av klare grenser men også av 

menneskelig varme og omsorg. Vi skal 

"se" hverandre!  Dette skaper et godt 

læringsmiljø i klassen. 

 

Når det gjelder smittefaren knyttet til 

korona følger vi retningslinjene gitt av 

myndighetene.  Vi har god dialog med 

Rogaland fylkeskommune og andre 

lokale myndigheter.  Vi er trygge på at vi 

skal ivareta dette på en god måte.  Det 

viktigste du som elev kan gjøre er å 

vaske hender, passe på å hoste i arm-

hulen, holde avstand og ikke komme på 

skolen om du føler deg dårlig.  

 

Jeg ønsker deg et riktig godt skoleår her 

hos oss! 
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VELKOMMEN TIL ØKSNEVAD VGS 

August 2020 

Eiliv Fougner Janssen 

Rektor 

Oppmøte ved skolens 

hovedbygg. 



Foresatte har rett på informasjon om under-

visningsopplegg, elevens fravær, fare for at 

eleven ikke får karakter i et fag eller nedsatt 

i orden/oppførsel eller annen viktig informa-

sjon om eleven. Slik kontakt vil bli formidlet 

gjennom samtaler, brev eller pr mail. 

For at samarbeidet mellom foresatte og sko-

le skal bli så godt som mulig vil vi invitere til 

et foreldremøte like etter skolestart. Kontakt-

lærer vil også tidlig ta kontakt med dere 

foresatte for å etablere kontakt, og vi vil 

gjerne høre om det er spesielle forhold eller 

hensyn vi må ta i forhold til deres ungdom. 

Dere vil få nærmere beskjed om tidspunkt 

for disse. 

Samarbeid Foresatte — Skole 

Side 2 Velkommen som elev ved  

Øksnevad vidaregåande skole 

Høyt fravær er den sikreste måten å falle ut av skolen på. Det er 

utrolig hvor fort en blir liggende etter de andre elevene dersom 

en har stort fravær, og da er det veldig lett at dette fører til enda 

større fravær. Og nettopp det kan være begynnelsen på en ut-

vikling som til slutt fører til at eleven «dropper» ut av skolen.  

Det er også viktig for oss å minne både deg som elev og foresat-

te på at fremtidige arbeidsgivere er veldig oppmerksomme på 

hvor stort fraværet er. Er dette høyt viser det seg at det er veldig 

vanskelig å få f.eks. læreplass. 

Det er innført strenge regler som gjelder fravær. Dersom du har 

et større udokumentert fravær enn 10% i et fag så vil du i 

utgangspunktet ikke få karakter i faget. Denne ordningen vil 

du få mye mer informasjon om når du kommer til skolen. 

Fravær 

Du skal være sikret at 

1. du blir behandlet med respekt av alle ansatte ved 

skolen 

2. du ikke blir utsatt for mobbing 

3. du får medinnflytelse på din egen opplæring 

4. undervisningen starter presist 

5. du får tilbakemelding, skriftlig eller muntlig, på dine 
vurderingssituasjoner 
 

Du skal forplikte deg til å 

1. behandle medelever og skolens ansatte med re-

spekt 

2. møte presist opp til undervisningstimene 

3. levere avtalt arbeid innen den tidsfrist som læreren 
setter 
4. følge de beskjeder som blir gitt deg av læreren 

5. delta i de aktiviteter som du blir satt til i opplærings-

situasjonen 

IT-avdelingen 

Trenger du hjelp med den bærbare PC’en eller Mac’en du bruker 

på skolen, kan du ta kontakt med IT-avdelingen.  

Vi har kontor sentralt plassert mellom resepsjon og kantine.   

Bærbar datamaskin 
 

Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige skoler i 

Rogaland fylkeskommune (RFK) skal bruke bærbar datamaskin i 

læringsarbeidet sitt.  

RFK har rammeavtale med Atea for kjøp av PC med Windows og 

Eplehuset for kjøp av Mac (to modeller) + iPad for elever i spesial-

undervisning.  

Du kan lese mer om PC-ordningen på https://www.rogfk.no/

vare-tjenester/skole-og-opplaring/aktuelt-skole-og-

Biblioteket 

Øksnevad har eget bibliotek som vil hjelpe deg med å 

finne lærestoff som du har behov for. Her er det også 

mange grupperom som gjør det mulig for deg å fordype 

deg, enten alene eller sammen med andre. 

Ute i felten.  

India-prosjektet 
Skolen har et humani-

tært prosjekt som går 

på å støtte et barne-

hjem / skole i India. 

Her får elevene en 

skoledag til disposisjon 

for å samle inn midler.  

Noen kjennetegn på det vi tror skal til for å drive en god skole: 

Se film på YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9yKYOlOS4E 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/aktuelt-skole-og-opplaring/na-kan-du-bestille-pc-mac.99901.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/aktuelt-skole-og-opplaring/na-kan-du-bestille-pc-mac.99901.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=J9yKYOlOS4E


Side 3 August  2020 

For deg som skal begynne 

på vg1, Naturbruk 
er det viktig å velge/ønske hvilken fordypning (se nedenfor) du 

ønsker i faget Naturbasert produksjon og tjenesteyting. Dere fikk 

tilsendt et skjema pr sms i uke 32 som dere kunne fylle ut direkte 

og sende til oss. Du finner også mer info om disse valgene på vår 

hjemmeside. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.  

 

Programfag 
Alle har de samme fellesfagene, men du har to ulike pro-

gramfag innen naturbruk. Dette er: Naturbasert produksjon 

og tjenesteyting, her kan en velge enten hest eller landbruk. 

I tillegg har vi Naturbasert næringsaktivitet.  

Naturbruk med vekt på hestefag 

Her kan du kombinere interessen for hest og ridning med en 

god og framtidsrettet utdanning. I studiet inngår stell av dyr, 

foring, stalldrift, riding, kjøring, bruk av hest innen turisme 

og mye mer. 

Naturbruk med vekt på Landbruk 

Dette fagområdet gir et godt grunnlag for deg som vil jobbe i 

næringer innen landbruk. Du vil få mye opplæring innen 

husdyr, planter, maskiner, skog eller naturforvaltning.  

Yrkesfaglig fordypning 
Etter oppstart vil du velge hva du vil gjøre i faget Yrkes-

faglig fordypning, 6 t/uke. Følgende tilbud ble gitt sist 

skoleår: 

Hest, Hund, Landbruksmekaniker, Husdyr og gardsdrift, 

Landbruk og gartneri.  

Skolen tilbyr også Toppidrett hest alle tre årene 

(forbehold om kvalifikasjoner). Ta kontakt med Kjell Øy-

stein Håkonsen (avdelingsleder) for nærmere informa-

sjon.  

Anne Kathrine 

Edland, avd.leder 

Administrasjon,  

tlf. 93288458 

Kjell Øystein Håkonsen, 

avd.leder naturbruk, tlf. 

99277705  

Robert Vollan, 

avd.leder anleggs-

gartner og anleggs-

fag, tlf. 97506122  

Gunnar Normann, 

avdelingsleder tilrette-

lagt undervisning, tlf. 

90253675 

Olav Horpestad, 

avd.leder grunnkom-

petanse, tlf. 

97613670 

Torunn Haugan 

Owren, avd.leder 

fellesfag,  

tlf. 45280732 

Torbjørn Haavardsholm, 

avd.leder gardsdrift. tlf. 

47502418 

 



Kontaktinformasjon 
Øksnevad vidaregåande skole 

Jærveien 990, 4352 Kleppe 

Telefon: 51921800 

e-post: oksnevad-vgs@skole.rogfk.no,  

nettside: www.oksnevad.vgs.no 

Her finner du oss 

Lånekassen 
Når eleven har fått melding om inntak på Vigo kan de søke 

om lån og stipend i lånekassen. Mer informasjon på 

www.Lanekassen.no.  

 

Transport 

Lurer du på om du har rett på fri skyss eller kontant skyssre-

fusjon kan du gå inn og lese mer om ordningene om skole-

skyss på www.kolumbus.no, eller ta kontakt med skolen på tlf 

51921800. 

For transport til og fra Øksnevad vgs. henvises det 
til Kolumbus' nettsider. 

Personlig arbeidsklær og annet 

nødvendig utstyr 

• Arbeidstøy til all slags 

vær/arbeidsoppgaver. Syn-
lighetsklær, ridebukse, regn-
klær, varme klær. 

• Godkjente vernesko/

vernestøvler/ridesko med 
vernetå. (tresko med verne-
tå er ikke godkjent). I prak-
sisundervisningen i gards-
drifta skal det alltid brukes 
vernesko.  NB! Støvler må 
ha vernetå. 

• Arbeidshansker til bruk 

i alle slags forhold. Egne 
arbeidshansker til bruk i 
skogbruket. 

• Annet personlig verne-

utstyr; hørselvern, ridehjelm, 
sikkerhetsvest (ridning), 
refleksvest. 

• Varm sovepose til utfer-

der i faget naturbasert akti-
vitet. 
 

Tips til hvor dere kan få 

kjøpt dette utstyret: 

Felleskjøpet (Sandnes og 
Bryne) 

Bygg og industrisalg, Ho-
veveien 5 (Sandnes) 

Rune Haugseng AS 
(Nærbø) 

Wenaas (Forus) 
TrioButikken (Ålgård) 
 

I tillegg kommer en del utstyr 
til bruk i praksis-
undervisningen som skolen vil 
ta betaling for. For tiden er 
dette kr. 200 for et skoleår.  
 

mailto:oksnevad-vgs@rogfk.no
http://www.oksnevad.vgs.no
http://www.kolumbus.no

