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Virksomhetsplan 2017-2025
Tid
Visjon

Et naturlig førstevalg

Verdier

 Mestring
 Miljø
 Muligheter
 Mangfold
Det bør utarbeides en grafisk profil som
presenterer verdiene. Verdiene skal formidles i
all kommunikasjon

Mål

Klima og miljø

Ansvar
Alle

Alle

Overordnet mål/Hovedmål
Bli en attraktiv skole for natur/miljøbevisst
ungdom
Delmål 1
Klimanøytral skole innen 2025
Tiltak
-

-

Lage anlegg for kompostering
Videreutvikle en plan for kildesortering
100% av nykjøp av bil/traktorpark drevet av
fornybar energi
Pådriver for bygg med miljøvennlig utforming
(tre, plusshus, etc.)
Utvikle en plan for økt bruk av lokale
naturressurser
Selvberging som gjennomgående
undervisningsprosjekt i programområdet
naturbruk
Miljøfyrtårnsertifisering

2018-19 Byggeprosjekt
2018/19 Lederteam
2020-25 Lederteam

2017-24 Byggeprosjekt
2017-19 Lederteam
2017-25 Team
naturbruk
2024

Lederteam

Delmål 2
Økologisk skole innen 2020
Tiltak
-

Gården skal driftes etter økologiske
prinsipper og godkjennes av Debio
Utarbeide plan for kompetanseutvikling

2017-20 Team
naturbruk
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-

-

Innmelding i Oikos
Økologiske prinsipper må inngå i all
undervisning
Kantina skal tilby 15 % økologiske produkter
ved bruk av skolens ressurser, øke til 25%
innen 2020
Årlig temadag for alle elever og ansatte
(Green Friday)

2017
2017
2018-25
2017

Team
naturbruk
Lederteam
Team
naturbruk
2017-25 Team
2017-25 naturbruk og
kantineleder

Delmål 3
Elevene skal få relevant miljørettet
undervisning
-

Etablere relevante miljørettede prosjekter
med eksterne samarbeidspartnere
Etablere valgbare miljørettede fag på tvers av
ulike programområder
Søke aktuelle eksterne tilskudd
Legge til rette for sommerundervisning innen
aktuelle fagområder, prøveprosjekt

2017-25
Lederteam
2017-25
Team
2018-25 naturbruk
2017Lederteam
Lederteam
Team
naturbruk

Lærende organisasjon
Overordnet mål/Hovedmål
1. Kontinuerlig læringsprosess i hele
organisasjonen
2. Høyt læringstrykk for å sikre at elevene når
kompetansemålene

Tiltak
-

Etablere et overordnet årshjul for
undervisning
Avklare roller for funksjonene faglærer,
kontaktlærer, rådgiver, avdelingsleder, rektor
Organisere og utvikle fagteam og tverrfaglige
team med ansvarlig teamledere
Beskrive og utvikle god møtekultur
Lage en kompetanseutviklingsplan
Samlingsstyrer skal oppdatere oversikt over
undervisningsutstyr
I alle fag skal det være tydelige kjennetegn på
måloppnåelse og elevene skal kjenne til disse
Gjennomføre minimum ett årlig yrkesrelevant
tverrfaglig prosjekt
Samarbeid med næringsliv for gjennomføring
mot sluttkompetanse

2017-25 Lederteam
2017-18 Lederteam
2017-25 Lederteam
2017
Lederteam
2017-18 Lederteam
2017-18 Lederteam
2017-18 Lederteam
2017-25 Lederteam
2017-25 Lederteam

Toleranse og menneskeverd
Overordnet mål/Hovedmål
Møte hverandre med respekt og toleranse
Tiltak
-

Gjennomføre tema–dager for ansatte og
elever (MOT dag)

2017-25 Lederteam
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-

-

o Skolestart
o Oppfølging i løpet av året
Økt samvær mellom elevgrupper og
ansattgrupper
o 4 frokoster i oppstart av skoleåret
o Støtte for elever i VG3 (bør
konkretiseres)
o Kulturinnslag i felles lunch,
Helsesøster – time gjennom hele skoleåret

2017..
2017..

Rådgiver og
kontaktlærere
Lederteam

2017..
2017..
2018..
2017-25

Lederteam
Lederteam
Lederteam
Lederteam

Nyskapende
Overordnet mål/Hovedmål
Skolen skal oppleves som framtidsrettet
Tiltak
-

-

Etablere internasjonaliseringsprosjekt med en
samarbeidsskole i Norden
Øke samarbeid med eksterne som f.eks VAFskoler, UH, næringsliv og lokalsamfunnet
Utvikle et kompetansesenter innen landbruk
(naturbruk)
Utvikle et høyteknologisk undervisningstilbud
som f.eks Robotisering, presisjonslandbruk og
automatisering
Utvikle samarbeidsmodeller med Aust-Agder
for utdanning av agronomer og gartnere
Økt vekt på havressurser inn mot
naturforvaltning
Vurdere andre dyrearter (utegangere i
utmark)

2018-19 Team
naturbruk/
2017..
Lederteam
Lederteam
2018..
Lederteam
2019..

Byggeprosjekt

2017-18 Lederteam
2017-25 Team
2018-19 naturbruk/
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