Vår måte og arbeide på:

”Et hav av muligheter”
Pedagogisk plattform.
Vårt verdigrunnlag:
Alle på Vardø Videregående skole er
verdifulle og unike og vi behandler
hverandre med gjensidig respekt og
toleranse selv om vi er forskjellige. Gjennom
egen læring og i samspill med andre skal vi
sammen få frem det beste i hverandre. Det
er derfor vi på Vardø Videregående skole:

Ved Vardø Videregående skole er vi opptatt
av å yte vårt beste for eleven, de ansatte og
lokalmiljøet. Vi skal derfor ha et trygt, og
godt arbeidsmiljø der faglige utfordringer,
trivsel og tilhørighet er grunnleggende i alt vi
gjør. Vi vektlegger tilpasset opplæring hvor
vi har fokus på sosial og faglig kompetanse,
samt personlig utvikling. Det betyr at vi som
jobber her:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Er positive og har et godt humør.
Har klare rammer, grenser og
konsekvenser for uakseptabel oppførsel.
Er tydelige på informasjon.
Har fokus medbestemmelse og gode
beslutningsprosesser.
Er lojale mot beslutninger.
Er tolerante og aksepterer
annerledeshet.
Håndterer konflikter.
Behandler skolens bygninger, utstyr og
inventar fornuftig.

Vårt syn på læring:
Ved Vardø Videregående skole er vi for å
lære. Dette krever en målrettet
arbeidsinnsats fra alle sammen. På den
måten skaper et motiverende læringsmiljø
som er utfordrende, pirrer vår nysgjerrighet
og som alle behersker. For å få dette til må
vi på Vardø Videregående skole:

•
•

Vår tilhørighet:
Vardø Videregående skole spiller en sentral
og viktig rolle i lokalmiljøet. Skolen vår har
en lang og stolt historie som vi skal ta vare
på og utvikle videre. Det skal vi gjøre i et
gjensidig samarbeid med våre omgivelser.
Vardø Videregående skole er derfor opptatt
av:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Være faglig dyktige.
Legge opp til variert undervisning.
Være realistiske og legge til rette for at
alle opplever utfordring og mestring.
Være praktisk rettet i vår undervisning.
Reflekterer over det vi gjør for å bli bedre
og gi ærlig og korrekt tilbakemelding.
Være opptatt av skole/hjem samarbeid.

Samarbeider på tvers av fag og
avdelinger.
Er klar over våre ulike roller på skolen.
Har nær kontakt med våre elever.
Skaper trivsel gjennom ”service”
Benytter de ressurser og hjelpemidler
som er stilt til disposisjon for oss.
Samarbeider med andre Videregående
skoler.
Arbeider med internasjonale prosjekter.
Arbeider med elevbedrifter.

Å være synlig i lokalmiljøet.
Utdanne fagfolk som samfunnet trenger.
Samarbeide med næringslivet i
lokalmiljøet.
Samarbeide med offentlig virksomhet i
lokalmiljøet.
Å tilby lokalmiljøet tjenester som vi er
gode på.
Ha et nært og godt forhold til Vardø
kommune.
Å aktivt bidra til trivsel og bolyst i Vardø
og Kiberg.

