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Kontaktlærere
Skoleledelsen

Skolens ledelse har ansvaret for at skolen til enhver tid
drives etter gjeldende regler og retningslinjer. Ledelsen har
det pedagogiske ansvaret.
Trond Hjelle
Rektor og avdelingsleder
stab og drift
trond.hjelle@mrfylke.no
71 28 38 64

Rune Nordhaug
Avd.leder elevtjenesten, Norsk
og minioritetsspråklige
rune.nordhaug@mrfylke.no
71 28 38 42

Lene Hoel
Assisterende rektor og avd.leder
realfag, og idrett
lene.hoel@mrfylke.no
71 28 38 38

Morten Valde Lystad
Avd.leder musikk, dans og drama,
samfunnsfag og norsk
morten.valde.lystad@mrfylke.no
71 28 38 47
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Undervisningstilbud
2020/2021

Vi kan hjelpe deg med
• Skysskort
• Elevbevis
• Spørsmål om timeplan
• Tilgang til skolens systemer
• Skademeldinger om du har
skadet deg i skoletiden
• Bestilling av transport ved skader
• Utskrift av vitnemål,
kompetansebevis, karakterbevis
• Smertestillende/plaster
medisinskap

Kontaktinformasjon
Besøks- og postadresse:
Dalaveien 25
6511 Kristiansund N
Sentralbord
Tlf: 71 28 38 00
Epost
Atlanten.vgs@mrfylke.no
Hjemmeside
www.atlanten.vgs.no

Velkommen til
skoleåret 2020/2021!

Hjertelig velkommen til et nytt
skoleår ved Atlanten
videregående skole. Et nytt
skoleår representerer alltid
spenning, forventning og glede.
Spenningen over det som nå er
annerledes – en ny skole, nye
fag, nye medelever og nye
lærere. Forventningen om å lære
mye nytt, møte utfordringer og
få venner. Gleden over å treffe
igjen de gamle vennene!

kom vi fram til disse verdiene:
INKLUDERENDE,SAMARBEIDENE,
UTVIKLENDE og TYDELIG. Disse
skal til sammen utrykke kraften
og energien når skolen er på sitt
beste. Dette grunnlaget er
avgjørende om vi skal lykkes i å
nå samfunnsoppdraget, og de
skal veilede oss og motivere oss i
hvordan skolen drives. Vi er alle
forpliktet til disse verdiene både i
ord og handling.

Vi som jobber på skolen gleder
oss til å ta fatt. Vi lover å stå på
for å kunne tilby deg et godt og
trygt læringsmiljø, som igjen
danner grunnlaget for læring,
kunnskap og de gode faglige
resultatene. Ved Atlanten
videregående skole skal verdier
stå sentralt. Gjennom en prosess
hvor både elever, ansatte og
samarbeidsparter har bidratt,

Sammen med skolens råd og
utvalg, foreldre/foresatte og
andre samarbeidsparter vil vi
arbeide for at hver enkelt av dere
skal få et trygt, godt og lærerikt
skoleår!

Trond Hjelle
Rektor
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Oppgaver og
funksjoner ved skolen
Drift og vedlikehold

Vaktmester/driftstekninger
Svein Heggem

Vaktmester og renholdere gjør en svært
viktig jobb – nemlig å holde skolen vår i
orden, og slik skape trivsel for alle. Hjelp
dem med å holde fellesarealet ryddig, gå
aldri fra ditt eget søppel verken i
klasserommet, aulaen, på biblioteket eller
andre steder.

Renhold
Lisbeth Krakeli
Hussein Mohamed Omar
Solveig Stokke Sveggen

Biblioteket

Biblioteket
2. etg

Elevene bruker ofte biblioteket til lekse og
studiearbeid. Her er det mange
arbeidsplasser og sittegrupper. I tillegg er
det masse bøker til utlån, noe for enhver
smak. Vi har også aviser og tidsskrifter som
du kan lese, og skriver og kopimaskin til
disposisjon for elevene. Biblioteket er
åpent hele skoledagen. Spør gjerne
bibliotekaren om hjelp!

Åpningstider
Hverdager 08:00-15:30
Bibliotekar
Petter Gjøstøl
petter.gjostol@mrfylke.no
Tlf: 71 28 38 52

IT-avdelingen

IT-avdelingen
2.etg

På IT-avdelingen får du råd og hjelp med
små og store PC-problem, det kan være seg
utskrift av dokumenter, fremvisning av
video på storskjerm, installasjon av
program osv.

Åpningstider
Hverdager 08:00-15:30
IT-ansvarlig
Lars-Erik Astad
lars-erik.astad@mrfylke.no
Tlf: 71 28 38 01
Lærling
Tor Helge Rokstad
tor.helge.rokstad@mrfylke.no
Tlf: 71 28 38 02
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Kantine
I kantina har vi brød med godt pålegg, salatbar
og hjemmelaget varmmat flere ganger i uka
Vi tilbyr gratis skolefrokost for elever tirsdager,
onsdager og torsdager klokken 08:15-08:40.
Hvis du vil fylle vannflasken din, er det en
vanndispenser i 2. etasje like ved heisen og to i
1. etasje ved hovedinngangen og realfagsfløya.
Vi har også vareautomat i 2. etasje ved
auditoriet og en kaffemaskin i 1. etasje ved
realfagsfløya.

Kantine
2.etg
Åpningstider
Hverdager 08:30-14:15
(Salatbar fra 9-14)
Ansatte
Marianne Bøe
Anne Uran
Kontakt
marianne.boe@mrfylke.no
Tlf: 71 28 38 44

Velkommen innom!
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Elevtjenesten
Elevtjenesten er for deg som er elev ved
skolen. Du kan be om hjelp uansett grunn –
faglig, trivselsmessig, medisinsk, personlig eller
om du av andre grunner føler behov for å
snakke med noen. Rådgiverne skal i tillegg gi
råd om valg av fag, linjer, videre utdanning i
inn- og utland og om ulike yrkesvalg.
Så langt det er mulig bør du ta kontakt når du
selv har fritime. Kontortider finner du på
infoskjerm utenfor døren til elevtjenesten –
stikk gjerne innom, men det kan være lurt å ta
kontakt i elevtjenesteappen for å avtale
tidspunkt i forkant.
Hallgeir Røsand
Oppfølgingstjenesten

Ressursteam:
Rune Nordhaug (leder)
Barbro Valde Lystad (Rådgiver
hovedansvarlig sos.ped)
Elisabeth Dahl Hansen
(Rådgiver hovedansvarlig, utdanning og
yrkesveileding)
Ola Bø Nyland (sosiallærer)
Oddbjørg Eikrem (PPT)
Marit Krane (helsesøster)

Hva
Rådgivere
Sosiallærer

Hvem du kan snakke med
Barbro Valde Lystad • barbro.valde.lystad@mrfylke.no • 71 28 38 08
Elisabeth Dahl Hansen • elisabeth.dahl.hansen@mrfylke.no • 71 28 38 70
Ola Bø Nyland • ola.bo.nyland@mrfylke.no • 71 28 38 03

Pedagogisk
Psykologisk tj.

Rådgivere og helsesøster kan formidle kontakt til fagpersonell
i PP-tjenesten (Psykolog/sosionom/spesialpedagog)

Oppfølgingstjenesten

Hallgeir Røsand • hallgeir.rosand@mrfylke.no • 71 57 18 77 / 922 54 096

PP-tjenesten

Oddbjørg Eikrem • 71 57 52 55 / 904 09 572

Helsesøster

Marit Krane • marit.krane@kristiansund.kommune.no

Foreb.rusteam

Guri Berge • 911 53 831

Bokskap og
reglement
Bokskap
Det står bokskap til utlån i klasseromsfløya og i
musikkavdelingen. For å få bokskap må du skaffe deg
en hengelås og henge den på et ledig skap. Ved slutten
av skoleåret må skapet tømmes og hengelåsen fjernes
innen gitte frister. Hvis ikke blir den klippet av og
eventuelt innhold kastet.

Reglement
Atlanten videregående skole følger Møre og Romsdal
fylke sitt skolereglement (orden og adferd). I tillegg har
skolen utarbeidet husregler og særbestemmelser.
For mer informasjon:
www.atlanten.vgs/reglement

Fraværsreglement
Kunnskapsdepartementet har bestemt at det blir
innført fraværsgrense i videregående skole fra skoleåret
2016-17. Dette betyr at elever som har mere enn 10%
udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil
få karakter i faget. Ved fravær er det derfor viktig at
elevene leverer dokumentasjon til sin kontaktlærer så
snart som mulig
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Råd og utvalg
ved skolen
Skoleutvalget
Dette er et viktig poeng, for på en så stor
skole som Atlanten er det viktig at elevenes
ønsker og meninger når frem til ledelsen.

Ifølge Opplæringsloven skal alle skoler
ha et skoleutvalg. Dette utvalget skal ha
representanter for elevene, ansatte,
lokalt samfunns-, nærings- og kulturliv,
fylkespolitiker, lokalpolitiker og rektor

Alle elever på Atlanten er medlem i
Elevorganisasjonen i Norge. Dette er en
organisasjon som drives av unge for unge
elever, og kjemper hardt for sine medlemmer
dersom vi har noe å sette fingeren på.

Skoleutvalget skal være en møtearena
for alle parter i skolesamfunnet, og skal
sette fokus på skoleutvikling,
kvalitetssikring og ikke minst skolens
rolle som regional utviklingsaktør.
Skoleutvalget for 2020/2021 settes i
september 2020

Elevmedvirkning skjer blant annet gjennom
kontakttimen. Her diskuterer elevene saker
de er opptatt av, med eller uten
kontaktlærer. Hver gruppe har minst en
tillitsvalgt og en vararepresentant som velges
anonymt. Når gruppen ønsker å gå videre
med en sak, gjør de dette i elevrådsmøtene.
Om dette er noe ledelsen kan ha interesse
for, legger vi saken frem for dem. Dersom du
liker å følge med på hva som skjer på skolen
og kan tenke deg å være talsmann for
gruppen din, oppfordres du på det sterkeste
til å bli med i elevrådet. Vi er stolte av at
elevrådet på Atlanten fungerer godt. Dette
gjør at elevrådet har stor innflytelse over den
enkeltes skoledag. Dersom du har noe på
hjertet, så ta kontakt. Vi har ressurser og
kontakter som kan hjelpe deg med å løse
dine problemer.

Skolemiljøutvalget
Ifølge Opplæringsloven skal alle skoler
ha et skolemiljøutvalg. Elevene skal ha
flertall i dette utvalget og det nedsettes
hvert år etter skolestart.
Skolemiljøutvalget har et spesielt fokus
på HMS- og læringsmiljø for elevene.

Elevrådet
Elevrådet jobber for at miljøet på skolen
skal bli best mulig og at du skal få en
trygg og god skolehverdag. Elevrådet er
et viktig organ, og i flere saker rådfører
skolens ledelse seg med oss.
Samarbeidet vårt er godt og vi føler vi
blir hørt når vi tar opp saker med
ledelsen på våre faste møter.

Elevrådskontoret: 2. etasje
Åpningstider: Se oppslag på døren
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Skolerute 2020/2021
2020
August
September
Oktober
November
Desember
2021
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Sum

Skoledager
Første skoledag: mandag 17. august

11
22

Høstferie uke 41: mandag 5. – fredag 9. oktober

17
21

Siste skoledag før jul: fredag 18. desember

14

Første skoledag etter jul: mandag 4. januar

20

Vinterferie uke 8: mandag 22.-fredag 26. februar

15

Påskeferie: mandag 29. mars – mandag 5. april

20

Første skoledag etter påske: tirsdag 6. april

19

Elevfri dag: fredag 14. mai

17

Siste skoledag: fredag 18. juni

14
190

Undervisningstider
og timeplaner

Time Tidspunkt

Atlanten videregående skole har
ingen ringeklokke. Det er elevenes
eget ansvar å følge med når neste
time starter. Alle elever har tilgang
til timeplaner for skoleåret i
itslearning. Link til denne tjenesten
ligger på hjemmesiden til skolen:
www.atlanten.vgs.no under
menypunktet Elevportal.

Skoleåret deles opp i to terminer:
Termin 1 fra skolestart til 17. januar 2021
Termin 2 fra 18 januar 2021
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1

08:40-09:25

2

09:30-10:15

3

10:20-11:05

4

11:10-11:55

5

12:25-13:10

6

13:15-14:00

7

14:05-14:50

8

14:55-15:40

9

15:45-16:30

Praktisk informasjon
Utstyrsstipend fra Lånekassen
Alle elever med ungdomsrett i videregående
opplæring får utstyrsstipend, uansett hvor mye
foreldrene tjener. Du må selv søke om å få lån
eller stipend, det gjør du enten via www.vigo.no
når du takker ja til skoleplassen, eller på
Lånekassens hjemmeside www.lanekassen.no.

Skoleskyss
Elever som har over 6 km reisevei mellom
bosted og skole får gratis skoleskyss. Du kan
søke om skoleskyss på www.skoleskyss.
mrfylke.no når du har takket ja til skoleplass.

Ekskursjoner
Utflukter og ekskursjoner i skolens regi er en del
av den ordinære undervisningen, og blir
gjennomført på alle utdanningsprogram.
Ekskursjoner planlegges sammen med elevene i
god tid i forveien, og foresatte vil bli informert
på forhånd om hva aktiviteten går ut på.

Utvekslingsår
Et år på videregående i utlandet kan være
spennende og en viktig erfaring å ta med seg.
Det er mulig å få godkjent vg1 eller vg2 i
utlandet på lik linje med videregående skole i
Norge. Atlanten har et godt samarbeid med
York, dersom du ønsker mer informasjon om
muligheter for utveksling, finnes det en egen
informasjonsside om dette på
www.atlanten.vgs.no/utveksling.

Frist for å søke stipend er 15.
november (høstsemesteret) og
15. mars (vårsemesteret)

Klassebytte
Klassene er satt sammen på bakgrunn av
mange ulike hensyn. Det vil derfor i
utgangspunktet ikke være mulig å bytte
klasse. Det kan selvsagt være ulike særskilte
årsaker som vi ikke vet om. I slike tilfeller må
du ta kontakt med en av rådgiverne ved
skolen. Eleven vil da bli fulgt opp og
nødvendige tiltak gjennomført. Dette kan
være klassebytte eller andre tiltak.

Fagbytte
Erfaringsmessig angrer noen elever på fag de
har valgt. Dersom du ønsker å bytte fag kan
du søke om dette. Alle vg1-elever kan bytte
fremmedspråk, studiespesialisering kan også
bytte matematikk. Vi kan ikke garantere at
ønske om bytte blir innfridd. For å søke om
bytte fyller du ut skjema på
www.atlanten.vgs.fagbytte. Frist for å søke er
fredag 21. august. Etter denne fristen vil bytte
kun skje unntaksvis, og ved spesielle årsaker.

Makkerskap
Makkerskap brukes aktivt på alle trinn for å
skape et trygt læringsmiljø og utvikle en
positiv og inkluderende læringskultur. VIP
makkerskap på vg1, fagmakkerskap på vg2 og
motivasjonsmakker på vg3.

Fagvalg for studiespes. vg2 og vg3
Etter nyttår skal alle elever på
studiespesialisering velge programområde og
programfag for kommende skoleår. Elever og
foresatte vil på forhånd få grundig informasjon
om fagvalg. Elevene skal velge 4 programfag på
vg2 og 3 programfag på vg3 etter regler som
kreves for å få vitnemål.
Mer informasjon om fagvalg på
www.atlanten.vgs.no/fagvalg.

Avsluttende fag og eksamen
Flere av fagene er avsluttende allerede på Vg1
og standpunktkarakteren i disse fagene
kommer på endelig vitnemål.
Standpunktkarakter i avsluttende fag publiseres
i Skolearena. Du har rett til å klage på alle
standpunktkarakterer dersom du mener regler
for fastsetting av standpunktkarakter ikke er
fulgt. Fristen for å klage er 10 dager. Det
anbefales at du snakker med faglærer og får en
begrunnelse før du sender inn klagen.

Kartleggings- og læringstøttende
prøver
På vg1 gjennomføres kartleggingsprøver i flere
fag. Resultatene brukes til å veilede elever om
valg av fag og til å tilpasse undervisningen.

Fag
På vg1 skal elevene velge fremmedspråk.
Studiespesialisering skal i tillegg velge mellom
matematikk 1P/1T. Dette blir gjort i løpet av
de to første ukene etter skolestart. Elevene
på idrett skal velge mellom toppidrett og
breddeidrett
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Bruk av data
på skolen
IKT er en viktig del av din skolehverdag. Både i
undervisningen, men også for informasjon og
kommunikasjon. Alle elever må ha bærbar
datamaskin. Du har fått tilbud om
fylkeskommunal elev-PC når du takket ja til
skoleplass.
Gjennom skolehverdagen vil du måtte bruke
en rekke ulike digitale plattformer, disse
beskriver vi kort under her. Ved skolestart vil vi
ha spesielt fokus på opplæring i disse, skolen
har i tillegg en egen opplæringsplan for IKT.
Mye av opplæringen vil skje i kontakttimen.
Innlogging til itslearning og Skolearena finner
du på www.atlanten.vgs.no ved å velge
Elevportal.

FEIDE (Felles Elektronisk Identitet)
Møre og Romsdal fylkeskommune bruker
FEIDE-innlogging. Dette er en innlogging som
skal verne om identiteten din. Målet er at du
skal kun ha en innlogging, og dermed slippe å
skrive inn brukernavn og passord på de ulike
systemene du må bruke på skolen. Du
oppretter din egen FEIDE-bruker på
www.brukerid.mrfylke.no.
Elevnummer som du trenger for å registrere
deg, fikk du tilsendt i brev fra skolen før
skolestart. Husk å velge tilhørighet Møre og
Romsdal fylkeskommune når du skal logge deg
inn med FEIDE. Kontoret og IT-avdelingen kan
gi deg elevnummeret ditt hvis du ikke har tatt
vare på brevet.
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Itslearning

Timeplan - Webuntis

Itslearning er en digital læringsplattform.
Ved Atlanten videregående skole opprettes
et «rom» for hvert fag du har. Her vil
faglærer legge ut beskjeder, oppgaver og
fagmateriell. Du finner også
uke/periodeplaner med informasjon om
innleveringer og prøver.

Her kan du se egen timeplan i tillegg til
timeplan for basisgruppe og for lærere.
Ellers legges alle rombytter inn i Webuntis.
Det er viktig at du sjekker dette jevnlig. Din
timeplan er i tillegg tilgjengelig i itslearning.

Elevbevis
Elevene får tilgang til digitalt elevbevis via
appen PocketID som er tilgjengelig i Google
play og appstore. Elevbeviset kan brukes fra
første skoledag.

Itslearning brukes som et
kommunikasjonsverktøy mellom lærer og
elev, i og utenfor undervisningen.
Administrasjonen bruker også itslearning til
å dele viktige beskjeder i kalender,
fellesrommet og via meldingsfunksjonen.

Microsoft Teams
Teams er et pedagogisk læringsverktøy som
brukes i undervisningen. Et verktøy for enkel
kommunikasjon og samhandling på tvers av
grupper og enkeltpersoner. Dette gjør for
eksempel gruppearbeid enklere da man kan
opprette egne team med felles fillagring,
kommunisere via video eller chatfunksjonen.
Man kan også redigere samtidig i for
eksempel Word, Excel og Powerpoint

Alle elever må laste ned appen itslearning.
Du mottar da automatisk varsel på mobil
ved innleveringer og nyheter. (Appen er
tilgjengelig i Google play og Appstore)

Vurdering og fravær –
Skolearena
Skolearena er skolens
dokumentasjonsverktøy for fraværsføring
og vurdering. På Skolearena får elever og
foresatte tilgang til å se fravær og
vurderinger som føres, og elevene må selv
legge inn fraværsmelding i forkant av
fravær. Anmerkninger i orden og adferd
kommer også i Skolearena. Skolen har en
egen brukermanual for elevene som kan
lastes ned på www.atlanten.vgs.no/login.

Microsoft 365
Alle elever har gratis tilgang til Office
verktøyene.
Logg deg inn med brukernavn
dittfeidenavn@o365.mrvgs.no
på www.portal.office.com.
Passordet ditt er det samme som på
FEIDE

Infoskjermen
Vi benytter infoskjermen til generell
informasjon. På skolens infoskjermer finner
elevene kantinemeny, informasjon om
lærerfravær og annen aktuell informasjon.
Infoskjermene er også til enhver tid
tilgjengelig via appen Infoskjermen Go.
Bruk kode ATLVGS for å få tilgang til
infoskjermen på mobil.
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Samarbeid hjem – skole
Kontaktlærerfunksjonen

Kontaktlærere

Et tett og godt samarbeid mellom hjemmet
og skolen er viktig for elevenes trivsel og
resultater. Det er viktig at foreldre/foresatte
ikke «slipper» elevene selv om de nå er
ferdige med grunnskolen. Som skole skal vi
gjøre vårt beste for en åpen og god
kommunikasjon. Kontaktlærer er skolens
viktigste funksjon i dette samarbeidet og
dersom du har spørsmål kan du først ta
kontakt med kontaktlæreren.

Som elev ved skolen vil du tilhøre en fast
basisgruppe i tre år, og hver basisgruppe vil
hvert skoleår ha en eller to faste
kontaktlærere. Kontaktlæreren din har et
spesielt ansvar for deg i skolehverdagen
din. Hun/han følger deg opp faglig og
sosialt, har elevsamtaler, foreldresamtaler
og gjennomfører den ukentlige
kontakttimen med basisgruppen.

Kontakt med foresatte til elever
under 18 år:
• Invitere til foreldresamtale to per år
• Informasjon om fravær og vurderinger
• Varsel om mulig nedsatt karakter eller
IV (Ikke vurdering) i fag
• Varsel om mulig nedsatt orden/adferd
• Kontakt med rådgiver/ressursteam når
det er nødvendig

Foreldrenettverk
I tillegg til skolens to foreldremøter på vg1,
så vil skolen i løpet av skoleåret etablere et
foreldrenettverk der foreldre/foresatte kan
møtes og få informasjon fra interne og
eksterne ressurser. I dette vil
foreldre/foresatte få informasjon om ulike
tema, få mulighet til å diskutere og
utveksle erfaringer rundt sine ungdommer.
Skolen ønsker at foreldre/foresatte er tette
på ungdommene sammen med skolen i alle
tre årene ved Atlanten videregående skole.

Alle foresatte til elever under 18 år
oppfordres til å skaffe seg
foresattetilgang i Skolearena.
Mer info på:
Atlanten.vgs.no/foreldretilgang
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Kontaktlærere
Skoleåret 2020/2021
For å komme direkte til arbeidsplassen til hver enkelt lærer ring: 71 28 38 (Int.nr)
Klasse

Kontaktlærere

Sign

INT.nr

Mobil

Epost

1ID1

Ola Meek Kvalvaag
Eivind Haukenes

OMK
EHS

51
13

922 93 495
922 11 642

MSN
BLY

77
08

984 04 624
416 83 084

ola.meek.kvalvaag@mrfylke.no
eivind.haukenes@mrfylke.no
marianne.selen@mrfylke.no
barbro.valde.lystad@mrfylke.no

1MU1

Marianne Selen
Barbro Valde Lystad

1ST1

Britt Marit H. Johnsen
Hild Karin Rambek

BJO
HRA

12
22

480 39 281
482 67 916

britt.marit.hals.johnsen@mrfylke.no
hild.karin.rambek@mrfylke.no

1ST2

Tonje Blakstad
Oda Simahaug

TBL
OSI

53
16

988 97 592
908 65 631

tonje.blakstad@mrfylke.no
oda.simahaug@mrfylke.no

1ST3

Hilde A. Slørdahl
Thomas Anders Palm

HAS
TPA

23
63

992 34 014
472 92 731

hilde.andersen.slordahl@mrfylke.no
thomas.anders.palm@mrfylke.no

1ST4

Lene Settemsdal
Kristin Bang

LSK
KRB

39
35

400 65 319
482 33 181

lene.settemsdal@mrfylke.no
kristin.bang@mrfylke.no

1ST5

Marianne S. Sørli
Elisabeth F. Dahl

MSØ
EDA

27
81

932 06 485
481 98 025

marianne.sorli@mrfylke.no
elisabeth.folland.dahl@mrfylke.no

2ID1

Thea H. Sørvik
Ola Bø Nyland

TSØ
ONY

29
03

979 78 423
942 88 872

thea.halvorsen.sorvik@mrfylke.no
ola.bo.nyland@mrfylke.no

2MU1

Wiviann T. Naalsund
Rune Nordhaug

WNA
RNO

69
55

971 66 892
410 41 942

wiviann.tveit.naalsund@mrfylke.no
rune.nordhaug@mrfylke.no

2ST1

Karina Weiseth

KWE

33

993 90 170

karina.weiseth@mrfylke.no

2ST2

Jørgen Øksenvåg

JØK

30

905 67 660

jorgen.oksenvag@mrfylke.no

2ST3

Åsmund Ormset

ÅOR

72

922 62 912

asmund.ormset@mrfylke.no

2ST4

Monika Grønning
Vanessa H. Williamsen

MGR
VHA

46
67

936 43 156
976 96 705

monika.gronning@mrfylke.no
vanessa.hagen.williamsen@mrfylke.no

2ST5

Hege Leren
Trude Leren Hoel

HLE
THO

21
65

958 97 087
924 50 227

hege.leren@mrfylke.no
trude.leren.hoel@mrfylke.no

3ID1

Per Eirik Bentz

PBE

50

472 35 232

per.eirik.bentz@mrfylke.no

3MU1 Åshild Skaret

ÅSK

71

454 36 979

ashild.skaret@mrfylke.no

3ST1

Marianne Berner

MAB

24

410 60 509

marianne.berner@mrfylke.no

3ST2

Ann-Kristin Mjøen

AMJ

07

920 81 930

ann-kristin.mjoen@mrfylke.no

3ST3

Kristin Jonberg

KJO

36

990 27 566

kristin.jonberg@mrfylke.no

3ST4

Marianne T. Eilertsen

MEI

45

986 54 738

marianne.eilertsen@mrfylke.no

3ST5

Marcus Egeland

MEG

43

926 41 338

marcus.egeland@mrfylke.no
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Vårt overordnende mål
Alle våre elever skal ha høyt
læringsutbytte gjennom
aktiv deltagelse
Vår visjon
Gode faglige prestasjoner
gjennom trygge og
tydelige rammer
Våre verdier
Inkluderende
Samarbeidende
Utviklende
Tydelig

