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➢ Ideell og verdibasert virksomhet, godkjent som 

friskole i 2018

➢ 57 elever - landsdekkende

❖ Vg1 Naturbruk

❖ Vg2 Akvakultur

❖ Vg2 Fiske og fangst

❖ Vg3 Studieforberedende naturbruk

➢ Studiespesialisering for elever som ønsker seg     

videre på ingeniør- eller veterinærstudier

➢ 74 søkere til Vg1 i 2022, 43 % jenter, tilsvarer fire av 

ti tiendeklassinger på Sør-Helgeland 



➢ 9. semester uten elevfrafall (!)

➢ Et viktig supplement til det offentlige tilbudet

➢ Leverer kompetanse som er høyt etterspurt



Overordnet mål: livs-mestring, å stå i 
det…

➢ Elevsyn: å bli sett som enkeltindivid – elevens verdighet

➢ Lærer-elevrelasjonen: trygghet, tillit og aksept

➢Mestring i undervisningen: retning og trygghet

➢ Tett på: følge opp elevenes læring og modning

➢ Frokost og lunsj daglig: det daglig fellesskapet

➢ Turer og ekskursjoner: teambygging og læring i felt



Elevtjenesten fra og med høsten 2022

➢ Behov systematisk arbeid: en skole i vekst

➢ Behov flere kompetanser i skolen: flere tilnærminger

➢ Helsesykepleier: 50 % stilling (10 + 40 %)

➢ Lærer spesialpedagogikk: 100 %

➢ Klinisk pedagog: 20 %

➢Atferdsterapeut: 20 %

➢ Logoped: 20 %



Elevtjenesten – hva vi gjør

➢Overgangssamtaler med grunnskolene 

➢Oppstartssamtaler i vgo – satse på nystarten

➢ Skole-heim samarbeid: dialog og møter

➢ Kartlegginger grunnleggende ferdigheter

➢ Kurs og tilpasninger dysleksi/språkvansker

➢Mangfold av støttesamtaler: elever, grupper, klasser

➢ Elever sammensatte behov: systematisk arbeid

➢ Elever hjelp i helsevesenet: systematisk samarbeid 

➢ Hybeltjenesten: oppfølging og samlinger



Perspektiver fremover – vi søker mer samarbeid

➢ Lokale og regionale aktører oppvekst og 
utdanning: skoler, opplæringskontor, karrieresentre, 
rådgivere

➢ Elevenes hjemkommuner: 10 kommuner i år

➢ Aktører i næringslivet: yrkesutplassering

➢ Satsning lærlinger og lærebedrifter: oppfølging 
under læretiden

➢ Deltakelse i arbeidslivet: verdighet og livsmuligheter 
gir livsmestring



Samfunnsoppdraget: Vi gjør og 
skal fortsette å gjøre vårt!

Takk for innbydelsen og 
oppmerksomheten ☺


