UTVIKLINGSPLAN FOR 2014 – 2018

VISJON: ”Utvikling for framtida”

Overordnede målsetninger


HVSF vil være en lærende og samarbeidende organisasjon



Elevene skal få en helhetlig kompetanse for aktiv deltakelse i
videre utdanning, samfunnsliv og livsmestring



Våre fagtilbud skal være framtidsrettede



Våre ansattes kompetanse er sentral for våre måloppnåelser



HVSF skal være en helsefremmende arbeidsplass



Skolens samhandlingsverdier skal følges av alle ansatte



HVSF skal jobbe for å oppfylle fylkeskommunens målsetninger
om inkludering og mangfold



Ved iverksetting av et tiltak skal det foreligge en plan for oppfølging
og evaluering
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MÅL FOR HADSEL VGS OG FAGSKOLE
1) Gjennomføring og karakterresultater vgs






Fullføringsgrad for elevene på over 95% for hvert skoleår
Gjennomsnittlig karakternivå skal ligge over gjennomsnittet for
elevene i Nordland
Antall stryk til eksamen i enkeltfag skal være under gjennomsnittet
for Nordland i samme fag
Elevenes fravær fra undervisning skal være under gjennomsnittet
for elevenes fravær i Nordland
Alle elever som fullfører vg2 og som skal ha læreplass, skal ha kontrakt skrevet før skoleslutt

2) Læringsmiljø, motivasjon og læringstrykk







Læringsmiljøet skal oppleves trygt og læringsfremmende
Elevmedvirkning og elevdemokrati skal være sentralt
Opplæringen skal være tilpasset den enkelte elev
Underveisvurdering skal være motiverende og læringsfremmende
Entrepenørskap skal være en synlig metode i skolen
Realfag og teknologi skal være et satsings- og utviklingsområde

3) Tilbudsstruktur


Tilbudsstrukturen skal være framtidsrettet og tilpasset
elevenes, regionens og næringslivets behov
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4) Regional utviklingsaktør og Opus






HVSF skal være aktiv og synlig regional utviklingsaktør hvor Opus har en sentral rolle som skolens representant
Aktiv samhandling med næringslivet og Flerfaglig Opplæringskontor i Vesterålen
Tett samarbeid med Karrieresenteret Vesterålen
Bransjemøter, bedriftsbesøk og nettverksbygging med kommunene
Vi skal ha et strukturert samarbeid med grunnskolen i Hadsel når det gjelder gode overgangsrutiner,
realfagssamarbeid og vilkår for god oppvekst for barn og unge i Hadsel

5) Fagskolen







Tilby attraktiv nettstøttet fagskoleutdanning med høy faglig kvalitet innenfor aktuelle fagområder
Å samarbeide om tilbudene med andre fagskoletilbydere og aktører
Bruke systemmer for kvalitetsutvikling for kontinuerlig evaluering og forbedring
Være opptatt av nyutvikling og den enkeltes lærers behov, for å kunne beholde og rekrutere personell
Ativt samarbeid med høgskoler/universiteter
Nær kontakt og samarbeid med nærings- og samfunnsliv, slik at skolen har et relevant innhold
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