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Rektors velkomstbrev
Kjære elev
Pierre de Coubertin sitt motto var; se fremover, snakk åpent, handle vennlig. Vi som
skole ønsker at elevene våre skal etterkomme disse verdiene. Se fremover, la fortid
være fortid og se på fremtidens muligheter. Snakk åpent, tør å være deg selv, si hva
du mener, vis mot og vi respekterer deg for den du er. Handle vennlig, gjør mot andre
som du vil at andre skal gjøre mot deg. Hjelp dine medelever til mestring.
Målet for skolen er at vi sammen skal skape vår identitet og tilhørighet. Sammen skal
vi gjøre vårt ytterste for at elevene skal mestre, skape og lære i et fellesskap.– Pierre
de Coubertin!
Gausdal videregående skole – Pierre de Coubertin har et godt læringsmiljø, elevene
på skolen sier at de trives. Vi jobber aktivt for at alle elevene skal føle seg velkomne
og at de skal føle at vi har rom for alle. Her skal det være lov å være seg selv.
Vi har en dyktig stab som bidrar til å skape et trygt fellesskap i flotte omgivelser. Med
ny bygningsmasse har vi et glimrende utgangspunkt for å lykkes. Vi har et stort åpent
vrimleareal med en delikat og sunn kantine. Et lyst og flott bibliotek, to idrettshaller
med både styrke- og spinningrom og et stort og flott uteareal.
Alle på skolen bidrar for at vi skal beholde skolen både ryddig og fin. I samarbeid med
elevrådet har vi god dialog med elevene for at vi sammen skal lykkes med å opprettholde et godt læringsmiljø. Alle må bry seg for at alle kan trives.
Jeg ønsker alle ved Gausdal videregående skole – Pierre de Coubertin et godt skoleår!

Vennlig hilsen
Erland Sandvik
Rektor

GAUSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE PIERRE DE COUBERTIN
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Første skoledag
Mandag 22. august 2016
Program for første skoledag:
Kl 08.15:
Oppmøte i hallen for alle.
• Rektor ønsker velkommen
• Kulturelt innslag
Kl.08.45:
Klassevis opprop.
• Elevene følger sin kontaktlærer til klasserommet der det blir
eget program for resten av dagen

Viktig og nyttig informasjon til deg som elev
Denne brosjyra kan du også finne på vår hjemmeside www.gausdal.vgs.no, på framsiden og under menyen ”For elever - Skolestart”.
Vi ber deg lese denne informasjonen nøye slik at du er godt forberedt til skolestarten.

Returskjema
Når du har lest all informasjon, må du krysse av på returskjema at du har lest denne,
og svare på de bekreftelsene det spørres etter. Husk å fylle ut skjemaet og returner
det signert til skolen tirsdag 23. august 2016.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!
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Samtykke til publisering av
bilder og elevarbeider
Datatilsynet har skissert klare normer for hva som er lov og hva som ikke er lov når det
gjelder publisering av bilder på nett.
Gausdal videregående skole Pierre de Coubertin følger disse normene. Dette betyr at i
tilfelle det skal publiseres bilder av elever på internett, skal det foreligge samtykke fra
alle avbildede. Personer over 15 år kan gi samtykke på egne vegne.
Ut i fra disse normene velger derfor skolen at elever som får bilder av seg publisert på
skolens hjemmesider, på forhånd skal gi en skriftlig godkjenning. Dette gjelder for alle
situasjoner hvor det er mulig å gjenkjenne elevene. Eksempler på aktiviteter: i verksteder og klasserom, konserter og aktivitetsdager.
Skolen vil også at elevene gir en skriftlig godkjenning for publisering av produkter som
elevene lager i prosjektarbeid. Noen av disse produktene vil lages med den hensikt at
de skal vises på internett, i tv og andre distribusjonskanaler. Eksempler på produkter:
Videoproduksjon, tekst, bilde etc.
Elev (og foresatte hvis eleven er under 18 år) skal bekrefte å ha lest denne informasjonen og krysse av for hvilken bruk av bilder som godkjennes.
Dette gjøres på felles skjema som skal fylles ut og returneres til skolen.

Fotografering til
elevbevis og skolekatalog
I løpet av første skoleuke skal alle elever på vg1 ta portrettbilde til elevkort.
Bilder til skolebevis, samt klassebilde til tas i løpet uke 38. Gausdal videregående skole
Pierre de Coubertin har avtale med Ariel om skolefotografering. Etter at bildene er tatt
her på skolen, kan de som ønsker det, bestille bildene på Ariels nettsider. Se www.ariel.
no for mer informasjon.
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Elevens erstatningsansvar ved
lån av skolebøker
Hjemmel:
Forskrift om Felles ordensreglement ved de videregående skolene i Oppland § 3.4
1. Skoleåret 2016/2017 har jeg lånt bøker slik det fremgår av bibliotekets utlånssystem.
2. Jeg lover å ta godt vare på og stelle pent med bøkene. Det innebærer blant annet
at jeg ikke kan skrive i bøkene (med unntak av ditt navn og klassen du går i) eller bruke
markørpenn eller på annen måte sette merker i eller utenpå bøkene. Dersom en bok er
i ferd med å bli ødelagt (eks. perm/ark løsner) vil jeg umiddelbart ta kontakt med biblioteket for å få vurdert om boka kan repareres.
3. Jeg forplikter meg til å levere bøkene tilbake innen siste skoledag. Dersom jeg slutter
i løpet av skoleåret, forplikter jeg meg til å levere tilbake bøkene umiddelbart og senest
den dagen jeg slutter.
4.
-

Jeg aksepterer at jeg er erstatningspliktig overfor skolen for
bøker som går tapt, uavhengig av hva årsaken er
bøker som blir skadet eller ødelagt, uavhengig av hva årsaken er (se pkt 5)
bøker som jeg ikke leverer tilbake innen 22. juni 2017

5.
-

Skader som utløser erstatningsansvar:
Det er revet ut én eller flere boksider med tekst
Det er sølt væske eller lignende på utsiden av boken eller på én eller flere boksider
Det er skrevet eller markert ut tekst på én eller flere boksider
Andre skader etter rektors skjønn

6. Rektor fastsetter erstatningens størrelse. Er skaden av et slikt omfang at boken må
skiftes ut, settes erstatningen lik innkjøpspris for en ny bok på innleveringstidspunktet.

Elev (og foresatte hvis eleven er under 18 år) skal bekrefte å ha lest og akseptert erstatningsansvaret ved lån av lærebøker.
Dette gjøres på felles skjema som skal fylles ut og returneres til skolen.
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Informasjon om stipend
fra Lånekassen
Utstyrsstipend og grunnstipend
Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for
å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend
også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend.
Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk
søknaden for videregående opplæring.
Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan
ha rett til lån og andre stipend.
Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook
for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs

Fagvalg
Språk

Som elev på ID, MK og ST må du ha et fremmedspråk i vg1 og vg2. Hvilket fremmedspråk du kan ha, er avhengig av hva du hadde på ungdomsskolen. Har du hatt tysk på
ungdomsskolen, kan du kun velge tysk II. Har du hatt spansk eller fransk, kan du fortsette med faget ditt, eller velge å bytte til tysk I, hvis det lar seg gjøre. Har du ikke hatt
fremmedspråk på ungdomsskolen, må du velge tysk I + II. Dette faget må du ha i tre år.
Valget tas i løpet av de to første skoleukene.

Matematikk

Som elev på ID, MK og ST skal du i løpet av de to første skoleukene velge mellom praktisk matematikk (1P) og teoretisk matematikk (1T). Du får mer informasjon om hva
dette innebærer før valget tas. Du kan også lese mer om matematikk i videregående
her:
https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=70913

Toppidrett eller breddeidrett

Toppidrett og breddeidrett ID
Toppidrett ST
Som elev på ST og ID kan du som valgfritt programfag velge fem timer med toppidrett.
Skolen tilbyr toppidrett i fotball, håndball, dans, SWAT (snowboard, alpint, telemark,
twin-tip) og utholdenhet (sykkel, løping, langrenn/skiskyting).
Elevene på idrettsfag kan i tillegg velge breddeidrett i stedet for toppidrett. Skolens
breddeidrettstilbud er ballspill, dans, fitness, utholdenhet og 61o nord (friluftsliv/
utendørsaktiviteter). Valget tas i løpet av de to første skoleukene.
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PC-reglement
Det er viktig at alle elever og foresatte er kjent med innholdet i ordensreglementet og
IKT-reglementet.
Du står fritt til å velge om du vil leie PC via Oppland Fylkeskommune, eller om du vil
bruke egen datamaskin. Ved leie skal kontrakten for IKT-reglement og avtale for elevPC fylles ut og signeres før du får utdelt din PC. Kontrakta ligger vedlagt.
Reglementet kan du lese på vår hjemmeside:
www.gausdal.vgs.no/skolen-var/velkommen/ordensreglement/
www.gausdal.vgs.no/for-elever/ikt/ikt-reglement/

Ordensreglement ved
Gausdal vgs Pierre de Coubertin
Det er viktig at alle elever og foresatte er kjent med innholdet i ordensreglementet og
IKT-reglementet.
Skolen praktiserer en ordning med bruk av meldingsbok. Alt fravær skal dokumenteres med underskrevne meldinger i boka. Mer informasjon vil bli gitt på foreldremøte.

Reglementet kan dere lese på vår hjemmeside:
http://www.gausdal.vgs.no/skolen-var/velkommen/ordensreglement/
http://www.gausdal.vgs.no/for-elever/ikt/ikt-reglement/
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Retningslinjer ved utlån
av utstyr på MK
Gausdal videregående skole PdC har avansert og dyrt utstyr til bruk i opplæringen på
avdeling for medier og kommunikasjon. Skolen ønsker derfor å gjøre det klart for elevene og deres foresatte at det er forbundet med et spesielt ansvar å få tilgang til dette
utstyret. Elever og eventuelle foresatte for de som ikke har fylt 18 år, må derfor underskrive en erklæring om at denne retningslinjen er lest og forstått.
Retningslinjer
• Elevene plikter å behandle skolens utstyr med aktsomhet slik at det ikke oppstår
fare for at skolen påføres økonomisk tap i form av reparasjoner og erstatningskjøp.
• Alle elever skal ha nødvendig grunnopplæring på bruk av utstyr før utlån.
• Alt utstyr som lånes skal registreres i skolens utlånssystem ved utlevering og ved
innlevering. I gruppearbeid må én på gruppa være ansvarlig for utstyret. (Dette er
den på gruppa utstyret registreres på).
• Den som låner utstyret har selv ansvaret for at det leveres tilbake i samme forfat
ning som det var da utstyret ble lånt.
• Hovedregel: Utstyr lånes i én dag av gangen. Unntak avtales med lærer i det pros
jektet du jobber med. Utstyr skal uansett alltid være med på skolen. Alt utstyr som
lånes med hjem skal, om ikke annet er avtalt, leveres på skolen neste skoledag.
• Om du merker at det er noe galt med utstyret skal det umiddelbart gis beskjed til
lærer. Eleven fyller ut et feilmeldingsskjema sammen med lærer og beskriver hva
som ikke fungerer.
• Det er ikke tillatt å spise eller drikke ved datamaskinene eller ved annet teknisk utstyr på avdelingen.
• Skolens utstyr skal kun benyttes til aktiviteter knyttet til opplæringen
Elevens erstatningsansvar
Brudd på disse retningslinjene behandles som brudd på skolens generelle reglement,
og blir behandlet tilsvarende. Utstyr som går tapt og ikke leveres tilbake til skolen må
erstattes av eleven.
Elev (og foresatte hvis eleven er under 18 år) skal bekrefte å ha lest og forstått denne
retningslinjen, og akseptert erstatningsplikten overfor skolen for utstyr som er lånt.
Dette gjøres på felles skjema som skal fylles ut og returneres til skolen.
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Skoleruta 2016 - 2017
MÅNED
August
September
Oktober
November
Desember
SUM HØST
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni

1. skoledag mandag 22. august
Høstferie uke 40
Siste skoledag før jul: 21. desember
Første skoledag etter jul: 4. januar
Vinterferie uke 9
Vinterferie uke 9
Påskeferie fom 10. april - 17. april
Fri torsdag 25. mai, fredag 26. mai
Siste skoledag fredag 23. juni

* Foreldremøte vg1 onsdag 31. august kl. 18.00.
* Foreldremøte vg2 torsdag 29. september kl. 18.00.
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Husk å søke om skoleskyss
Alle elever i videregående skole som trenger skoleskyss til og fra skolen, må søke
om skoleskyss. Dette gjelder både elever som har skyss i dag og som skal fortsette
som elever neste år, og elever som går på 10. trinn i grunnskolen som skal begynne
på videregående skole. Det gjelder for elever med ordinær skyss, skyss ved spesielle
behov, skyss ved delt bopel, skyss til holdeplass og midlertidig skyss.
Alle søknader om skoleskyss for videregående skole må legges inn av elevene selv
via «Min skyss» som er en nettbasert løsning. Her skal elevene opprette “sin side” og
søke om skoleskyss.
Søknad om skoleskyss i MinSkyss
All informasjon kan elvene følge med på via MinSkyss på “sin side”. Her får elevene
svar på om de får skyss og hva slag skyss man får innvilget.
For mer informasjon om MinSkyss, og hvem som har rett til skoleskyss, se skolens
hjemmeside.
gausdal.vgs.no/for-elever/praktisk-informasjon/skoleskyss
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Gausdal videregående skole Pierre de Coubertin
I 2009 ble Gausdal videregående skole fast medlem av det internasjonale Pierre de
Coubertin skolenettverk. Pierre de Coubertin er de moderne olympiske lekers- og
IOCs grunnlegger. Skolenettverket er derfor underlagt den internasjonale olympiske
komite (IOC).
Som Coubertinskole forplikter vi oss til å gi en undervisning som er i Pierre de Coubertins ånd. Dette innebærer at skolen skal søke en internasjonal forbrødring på tvers
av etniske, kulturelle og religiøse skillelinjer, samt bidra til å formidlede olympiske
verdier til andre.
I dette eksklusive skolenettverket er det med 25 skoler fra 5 kontinenter, lik det som
symboliseres gjennom de fem OL-ringene.
Coubertin-komiteen er opptatt av at skolenettverket er lite og eksklusivt, slik at ungdommene virkelig klarer å skape gode og varige nettverks-relasjoner. Vår skole er derfor den eneste skolen i hele norden som er medlem i dette olympiske skolenettverket.
Annen hvert år arranger CIPC sammen med en vertsskole i skolenettverket, et stort
Ungdomsforum. På Ungdomsforumet samles elever fra de ulike medlemsskolene til
kulturell og idrettslig forbrødring på tvers av etniske-, kulturelle-, religiøse- og nasjonale grenser.
I august 2013 ble Ungdomsforumet arrangert av Gausdal vdg skole - Pierre de Coubertin. Tidligere år har det blant annet vært arrangert i Kina, Frankrike, Storbritannia,
Sveits, Italia, Østerrike, Tsjekkia og Slovakia.
Alle som ønsker det vil få tilbud om å bli Coubertin-elev ved skolen. Som Coubertinelev vil du få en spesiell opplæring i det olympiske verdigrunnlaget, samt at du får
mulighet til å delta på ungdomsforum og andre arrangementer.
Du vil få nærmere informasjon om hva det innebærer å være en Coubertin-elev, samt
hvordan du kan bli det, i løpet av de første ukene på skolen.

Se fremover – snakk åpent – handle vennlig
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13.45 - 14.25

13.35 - 14.15 NB!

13.45 - 14.25

14.25 - 15.05

14.25 - 15.05

13.45 - 14.25

12.50 - 13.30

12.10 - 12.50

11.40 - 12.10

COUBERTIN-TIME

10.15 - 10.55

09.35 - 10.15

08.40 - 09.20

08.00 - 08.40

Torsdag

14.25 - 15.05

13.45 - 14.25

12.50 - 13.30

12.10 - 12.50

11.40 - 12.10

11.00 - 11.40

10.15 - 10.55

09.35 - 10.15

08.40 - 09.20

08.00 - 08.40

Fredag

Se fremover - Snakk åpent - Handle vennlig

14.25 - 15.05

12.50 - 13.30

12.50 - 13.30

12.50 - 13.30

12.10 - 12.50

12.10 - 12.50

12.10 - 12.50

11.40 - 12.10

6
7
8
9

10.15 - 10.55
11.40 - 12.10

10.15 - 10.55

10.15 - 10.55

09.35 - 10.15

11.40 - 12.10

09.35 - 10.15

09.35- 10.15

08.40 - 09.20 ?

Lunch

08.40 - 09.20

08.40 - 09.20

08.00 - 08.40

Onsdag

11.00 - 11.40

08.00 - 08.40

Tirsdag

08.00 - 08.40

Mandag

11.00 - 11.40 Basis COUBERTIN-TIME

1
2
3
4
5

TIME/
DAG

Organisering av skoledagen



Returskjema

På dette skjemaet må du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen som ligger
på skolens hjemmeside under skolestart. Du må også krysse av for om du samtykker
eller ikke samtykker, der det etterspørres.
Du må returnere skjemaet til din kontaktlærer, tirsdag 23.august, dersom du skal
være sikret å få utlevert pc, bøker og annet utstyr de første skoledagene.
ELEVENS NAVN: (blokkbokstaver): ..........................................................................
ELEVENS FØDSELSDATO: ........................................................................................
Skal begynne på:		

 Vg1

 Vg2 		

 Vg3

Avdeling for:
 Studiespesialisering (ST)			
		 Medier- og kommunikasjon (MK)
		 Idrettsfag (ID)
1. Elevens erstatningsansvar ved lån av lærebøker.
Jeg bekrefter å ha lest informasjonen og aksepterer betingelser,
forpliktelser og erstatningsansvar som beskrevet:		
Ja 

Nei 

2. Samtykke til publisering av bilder og elevprodukter
Jeg godkjenner at det kan publiseres bilder av meg på Gausdal videregående skole
Pierre de Coubertins hjemmeside, samt skolens facebook, twitter, og instagramkontoer. 							
Ja 
Nei 
Jeg godkjenner at det brukes bilder av meg i brosjyrer, skoleaviser etc, som lages ved
Gausdal videregående skole Pierre de Coubertin.
Jeg godkjenner at produkter jeg lager i prosjektarbeid på skolen, kan brukes til visninger på internett, avis, tv, og i andre distribusjonskanaler
Ja  Nei 
3. Skolens reglement
Jeg bekrefter å ha lest og godtatt skolens reglement		

Ja 

Nei 
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For elever på medier og kommunikasjon (MK) vg1, vg2, vg3:
4. Jeg bekrefter å ha lest og forstått informasjon om retningslinjer
ved lån av utstyr. 						
Ja 

Nei 

5. Jeg bekrefter å ha lest og forstått informasjon om utlån av bøker og utstyr, og
aksepterer erstatningsansvaret ved tap eller ødeleggelse.
Ja 
Nei 
6. Jeg bekrefter å ha lest informasjonen om valg av matematikk, 2.fremmedspråk og
eventuelt toppidrett, og vil gjøre mitt valg innen 23.08.2016.
Ja 
Nei 

For elever på idrettsfag (ID) vg1:

7. Jeg bekrefter å ha lest informasjonen om valg av matematikk og 2.fremmedspråk
og vil gjøre mitt valg i løpet av de to første skoleukene.
							Ja 
Nei 
8. Jeg bekrefter å ha lest og forstått informasjon om utlån av bøker og utstyr, og
aksepterer erstatningsansvaret ved tap eller ødeleggelse.
Ja 
Nei 

For elever på studiespesialisering (ST) vg1:

9. Jeg bekrefter å ha lest informasjonen om valg av matematikk, 2.fremmedspråk og
eventuelt toppidrett, og vil gjøre mitt valg innen 23.08.2016.
Ja 
Nei 
10. Jeg bekrefter å ha lest og forstått informasjon om utlån av bøker og utstyr, og
aksepterer erstatningsansvaret ved tap eller ødeleggelse.
Ja 
Nei 

Dato		
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Elevens signatur

		

Foresattes signatur

Dersom du er under 18 år, skal også foresatte signere.
Utfylt skjema leveres din kontaktlærer innen 23.08.16.

