Pedagoggisk plattform
m for Romsd
dal vgs

SAMM
MEN SK
KAPER VI
V FRAM
MTIDA!
Romsdal videregåen
nde skole ska
al være bestt når det gjellder kvalitet,, kreativitet og kultur fo
or læring,
e
etteertraktet og kvalifisert
k
fo
or framtida. Romsdal
og skal vvære en skolle som gjør elevene
videregåående skole skal gi eleve
ene et godt ggrunnlag til å orientere seg
s i en stad ig raskere ogg mer
komplekks informasjo
onsflyt, og det
d er et uttaalt mål at sko
olen skal fre
emme tilpassset opplærin
ng og
varierte arbeidsmåter.
Skkolens visjonn; Sammen skaper
s
vi fram
mtida! undeerstøtter at elever
e
og
ansatte i felleesskap skal skkape et inkluderende arbbeidsmiljø prreget av
espekt, tillit, ansvar, lojallitet, trygghe
et, omsorg ogg arbeidsglede, med
re
tyydelig fokus på helse, miljø og sikkerh
het. Gjennom
m samarbeid
d med
re
egionalt arbeeidsliv skal vii bli en del avv framtida. SSentralt i utviklinga
avv skolen stårr prinsippene
e som er i de
en vedtatte KKvalitetsplan
n for
skkolene i Mørre og Romsdal fylkeskommune:
Tilpassa opplæring som grunnlag
g for mestrinng:
Ved Rom
msdal videreggående skal det være rom
m for alle ogg blikk for den enkelte.
Inkluderiing og medvvirkning:
Ved Rom
msdal videreggående skal elevene opppleve trygghe
et og trivsel, i et engasjerrende og
inkluderende skole‐ og læringsm
miljø.
Gjennom
mføring og sa
ammenheng i den 13‐årigge grunnopp
plæringa:
Ved Rom
msdal videreggående samh
handler vi akktivt med lokkalsamfunn og
o foresatte, og legger ve
ekt på
helhet og sammenheeng i elevene
es opplæringg.
Arbeidsm
miljø og kom
mpetanseutvikkling:
Ved Rom
msdal videreggående møte
er elevene trrygge og mottiverte lærerre med høy ffaglig og ped
dagogisk
kompetaanse, og som
m framstår so
om tydelige l edere.
Romsdall videregående skole er en
e av de størrste skolene
i Møre o
og Romsdal fyylke, og skolen planleggees for 917
elever. SSkolen er kom
mbinert stud
dieforberedeende og
yrkesforberedende, hvorav ca. 70 % av eleveene får
yrkeskom
mpetanse. Opplæringa
O
ved skolen haar en nær
kobling m
mellom teori og praksis, og man leggger opp til
samarbeeid med næringslivet om opplæring uutenfor
skolen. SSkolen utnyttter nærmiljø
øets mange m
muligheter
til å gjen
nnomføre undervisning med
m stor variiasjon i
arbeidsm
måter og bru
uk av læringsarenaer. Gjeennom et
omfattende samarbeeid med loka
alt arbeids‐ oog næringslivv, ønsker skolen å være een støttespiller og
malisert gjennom Romsdal forum for teknologiske fag,
regional utviklingsakktør. Samarbeidet er form
H
en i Molde ko
ommune, Entreprenørfo reningen forr bygg og
Romsdall forum for reiselivsfag, Helsesektore
anlegg (EEBA) og øvrigg næringsliv.. Gjennom saamarbeid øn
nsker skolen å være et koompetansese
enter

med god
de muligheteer for livslangg læring medd kursvirksom
mhet, voksen
nopplæring oog karriereve
eiledning
av både ungdommerr og voksne.
Samværet og samhandlingen me
ellom alle akttører i skolen
n skal være preget
p
av tryygge rammerr, der
åpenhett, støtte og omsorg er sen
ntrale stikko rd. Særlig viktig er det å legge til rettte for at alle elever
skal oppleve mestrin
ng.
Romsdall videregående skole skal være en læ
ærende organ
nisasjon som har fokus påå egen prakssis, og
der hoveedmålet er en best muligg tilpasset ogg differensierrt opplæring,, med vekt ppå elevmedviirkning.
Det er ett mål for sko
olen å holde et
e høyt fagligg og pedagoggisk læringsn
nivå der konttaktlærere og
o klasser
danner een trygg og forpliktende ramme i skoolehverdagen
n. Skolen ska
al være i konttinuerlig utvikling, og
har deltaatt (og deltarr i) flere nasjjonale og intternasjonale prosjekt, bl.a. skoleutvikklingsprosjekktet
”Bedre læ
æringsmiljø””.
Romsdall vgs deltar også
o
i ”Hospiteringsprosj ektet”, og gjjennom
dette fårr yrkesfaglærere hospitere i bedriftenne rundt sko
olen.
Instruktø
ører fra bedrriftene får bidra i klasseroomsundervissning på
skolen. G
Gjennom dettte ønsker skkolen å stimuulere, bruke og
videreuttvikle den en
nkelte lærers kompetansee og bidra till at
lærere o
og instruktøreer fremstår som
s
tydeligee ledere og fo
orbilder
for eleveene.
Ved Rom
msdal videreggående skole
e skal det leggges til rette for stor
grad av eelevmedvirkning i læringgsarbeidet. Foor å få til dettte skal
elevene hjelpes til å utvikle forståelse for at llæring foregår i et
fellesskaap der alle haar ansvar forr å skape et ggodt læringsm
miljø.
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