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SKOLENS GRUNNLAGSDOKUMENT OG
PEDAGOGISK PLATTFORM
HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS
Eleven og elevens læring står i fokus

Profil
Haugesund Toppidrettsgymnas (Htg) er en videregående skole som tilbyr Studiespesialisering med
toppidrett (inntil 270 plasser). I tillegg tilbyr vi Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (inntil 30
plasser). Privatskoleloven og Forskrift til Privatskoleloven er styrende for skolens virksomhet. Htg er
et naturlig skolevalg for unge som vil satse på idretten sin og samtidig få generell eller spesiell
studiekompetanse. Vi legger til rette for læring gjennom å ha lærere og instruktører med høy faglig
og pedagogisk kompetanse og et personlig engasjement. Skolen arbeider etter offentlig godkjente
læreplaner.
Skolen har ca. 280 elever og 45 ansatte fordelt på ca. 35 årsverk.

Visjon og mål
«Haugesund Toppidrettsgymnas skal tilby et optimalt toppidretts- og studiemiljø»
Skolen vektlegger høy faglig læring og utviklingen av sosial kompetanse. Skolens lærere og
instruktører skal inspirere og medvirke til at elevene oppnår kvalifikasjoner som fører dem videre i
utdanningssystemet. Htg ønsker å være en åpen og inkluderende skole hvor elevene skal utvikle
selvtillit til å mene og stå for det de selv ønsker uten å bli «mobbet» for dette.
Hovedmål:








Htg skal være et førstevalg for idrettsutøvere i vårt distrikt i respektive idretter
Htg skal være et tilbud til toppidrettsutøvere i de idretter vi til enhver tid tilbyr
Htg skal innen definerte idretter ha et toppet tilbud til landslagsaktuelle utøvere
Htg skal legge forholdene til rette for kombinasjonen Toppidrett og skolefag
Htg skal tilby fag som gjør skolen attraktiv for toppidrettsutøvere
Htg skal ha et unikt og inkluderende miljø på tvers av idretter, klasser og trinn
Htg skal ivareta og gi støtte til elever som periodevis har/møter spesielle utfordringer

Arbeidet med størst mulig læringsutbytte er en av våre viktigste oppgaver. Skolen vil motivere den
enkelte elev til å yte sitt beste. Vi ønsker å utvikle en kultur hvor læringsmiljøet i de forskjellige
grupper står sentralt.
Avgjørende mål for Htg:


Eksamensresultatene skal ligge likt eller over nasjonalt gjennomsnitt i tilsvarende fag.
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Elever følges opp individuelt slik at ingen slutter hos oss uten at det er et bevisst valg.
God vurderingspraksis i idretter og fag.
Skolen gir elevene faglige og sosiale utfordringer ut fra sine forutsetninger.
Elever og ansatte tar sammen ansvar for at alle trives og opplever et godt miljø.

For å nå disse målene er skolens pedagogiske plattform et redskap.
Pedagogisk plattform
SKOLE/ANSATTE







legger vekt på faglig og pedagogisk samarbeid
bidra til at elever føler seg trygge på skolen, og at de føler seg inkludert
være tydelige (ha tydelige forventninger) og gi gode rammer for elevenes læring
ha gode fagkunnskaper og være engasjert i arbeidet
være bevisst i valg av læringsstrategi (og bruke ulike læringsstrategier som …..?)
bruke vår digitale læringsplattform aktivt

ELEVER







skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen
skal ha et medansvar i å skape et godt læringsmiljø
skal vise sosial kompetent atferd overfor medelever
skal aktivt sette seg mål for sin læring
skal vite hvilke plikter og rettigheter de har
skal kjenne til skolens beredskapsplaner for et godt skolemiljø

VERDISYN







alle skal inkluderes
trygghet
åpenhet
null-toleranse overfor mobbing/trakassering og motvirke fordommer
skolen skal være en god plass å være og å lære
stolt over skolen vår

ORGANISERING





arbeide aktivt for å involvere foresatte, gjennom informasjonsmøter og samarbeid om
enkelteleven
ha gode møterutiner mellom elev og lærer/instruktør
o elevsamtaler, underveissamtaler, utviklingssamtaler
få til en effektiv utnytting av skoledagen
teste elevene jevnlig, både i allmennfag og idrettsfag

Harald Egil Tvedt
Rektor

