
 

   

 
Praktisk informasjon til nyansatte og vikarer 
 

Som ny ved Dalane videregående skole er det mange ting å sette seg 
inn i. Her finner du informasjon om noen av de tingene det er viktig 
at du er kjent med fra starten av arbeidsforholdet. 

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med 
ca. 3800 ansatte. Fylkeskommunen står for den offentlige 
videregående opplæringen, og driver 2 skolesentre og 25 
videregående skoler. Dalane videregående skole er en av disse 
videregående skolene, og har ca. 135 ansatte og ca. 700 elevplasser. 

Ansatt i Rogaland fylkeskommune – hva forventes? 
I vårt arbeid møter ulike forventninger, både fra elever, foreldre, politikere, 
og også fra kolleger, når vi skal ivareta samfunnsoppdraget vi har fått, og 
bidra til at ungdom lærer og utvikles.  

Hver og en av oss er skolens og fylkeskommunens «ansikt» i møte med dem 
som kontakter oss.  I møtet med andre er det viktig at vi er profesjonelle. 
Det innebærer bl.a. at vi etterlever de lover, regelverk og retningslinjer som 
er fastsatt av styresmaktene. 
 

Rogaland fylkeskommune har også et verdisett som vi som ansatte er 
forpliktet på: 

- Vi skal være åpne  
- Vi skal være kompetente 
- Vi skal vise respekt  

Hvor finner du viktig informasjon? 
Den viktigste portalen du som ansatt har er skolens intranettside: 
https://rfka.sharepoint.com/sites/dalane. Her er det også samlet 
informasjon under overskriften «Ny medarbeider»: 
https://rfka.sharepoint.com/sites/dalane/sitepages/Ny-medarbeider.aspx 
 
Du må også gjøre deg kjent med skolens hjemmeside: 
http://www.dalane.vgs.no 

https://rfka.sharepoint.com/sites/dalane
https://rfka.sharepoint.com/sites/dalane/sitepages/Ny-medarbeider.aspx
http://www.dalane.vgs.no/


 

   

 
Praktisk informasjon 
 
Kontaktinformasjon 

Skolens resepsjon 51 92 38 00  

E-post  dalane-vgs@skole.rogfk.no 
Hjemmeside www.dalane.vgs.no  

Facebook Dalane videregående skole 

Rektor 
Tor-Magne Rotevatn 

 
51 92 38 06 

 
907 72 629 

Stedfortredende rektor  
Kristin Svendsen 

 
51 92 38 07 

 
400 69 386 

Kontorleder 
Sigrun Andersen 

 
51 92 38 81 

 
917 11 680 

Driftsleder 
Rolf Andreas Solås 

 
51 92 38 24 

 
958 14 381 

Driftsleder 
Ruben Syvertsen 

 
51 92 38 24 

 
474 54 217 

IKT-seksjonen 
Kjell E. Medhaug  
Thor Erik J. Olsen 

 
51 92 38 60 
51 92 38 61 

 
416 43 986 
905 45 448 

 

Arbeidstid 
Arbeidsåret i hel stilling utgjør 1687,5 timer, og er regulert i 
avtaleverket. For pedagogisk personale er 7 dager á 7,5 timer satt av 
til P-dager. Resten av arbeidstiden er lagt over 38 uker med 
undervisning, i disse er arbeidstiden i gjennomsnitt ca. 43 timer. Av 
disse blir ca. 29 timer/uke bundet til arbeidsplassen, resten (ca. 14 
t/u) er ubundet tid som skal brukes til for- og etterarbeid til 
undervisning, samarbeid, faglig oppdatering m.m. Se mer detaljert 
informasjon i dokumentsamlingen, nr. 416. 
 

HMS og beredskap 
Alle ansatte skal bidra til et godt arbeidsmiljø og til å sikre at alle 
forhold rundt helse, miljø og sikkerhet ivaretas så godt som mulig.  
 

mailto:dalane-vgs@skole.rogfk.no
http://www.dalane.vgs.no/
https://www.facebook.com/dalane.vgs/?ref=bookmarks


 

   

Låserutiner 
Nøkkelkort og nøkler utleveres av driftsleder/vaktmester, og leveres 
inn igjen når arbeidsforholdet avsluttes. Informasjon om 
alarmsystemet utleveres sammen med nøklene. 
 

Verneombud 
Se skolens organisasjonsplan for å finne ut hvem som er ditt 
verneombud. 
 

Faddere og veiledning 

Nyansatte får tildelt en fadder. I tillegg får nyansatte veiledning 
individuelt og gruppevis de tre første årene i stillingen.  
 

Vikartimer (for pedagogisk personale) 
Når vikartimer er avviklet, må vikarbekreftelsen leveres med 
underskrift snarest til avdelingsleder. 
 

Lønnsutbetaling 
Ansatte ved Dalane videregående skole får lønnen utbetalt den 12. 
hver måned. 
 

Reiseregning 
Etter tjenestereise må reiseregning fylles ut elektronisk snarest, og 
leveres avdelingsleder senest 1 måned etter reisen. Dette gjøres i 
UBW (Agresso), se snarvei på intranettet. Bruk av privat bil må alltid 
avtales med nærmeste leder på forhånd. 
 

Egenmelding 
Egenmelding kan ikke brukes før du har vært ansatt i 2 måneder. 
Fravær før denne dato krever sykemelding om du skal få lønn når du 
er borte. Merk at tilsvarende regelverk også gjelder hvis du kommer 
tilbake etter å ha hatt ulønnet permisjon i mer enn 14 dager. 
Egenmeldingsskjema finnes som nr. 408 i dokumentsamlingen. 
Dette leveres i resepsjonen den dagen du er tilbake på jobb. 
 

Sykemelding 
Ved elektronisk sykemelding må d søke sykepenger elektronisk på 
nav.no. Sykemelding på papir må den leveres din leder snarest etter 
at du har vært hos legen, husk underskrift. Rett til sykepenger 



 

   

gjelder fra den dagen melding om sykdom er gitt. Skolen er en IA-
bedrift, og du kan bruke egenmelding i inntil 24 dager i løpet av 12 
måneder. 
 

Kopiering og utskrift 
Printer installeres via lenke på intranettet: http://sr-ped-sccm-
da/printers/. Kopieringsmaskiner er lokalisert følgende steder: 
Resepsjonen, rekvisitarommet, elevresepsjonen, ved glassburet, i 3. 
etasje og ved arbeidsrommet på elektro. 
 

Parkering 
Ansatte får utlevert klistermerker for rett til parkering ved 
henvendelse i ekspedisjonen. Dette klistres i bilens frontrute. 
Ansatte kan bruke parkeringsplassen ved skolen og merkede plasser 
nedenfor Eiegubben. Parkeringsplassen ved modulbygget er 
reservert besøkende. Sykler parkeres i sykkelstativ. 
 

Kaffe, te og frokost 
Ansatte kan mot en innbetaling av kr. 200 for skoleåret forsyne seg 
med kaffe eller te på personalrommet, samt spise frokost sammen 
med elevene. Innbetaling skjer til skolens VIPPS: 577666, eller med 
bankkort i resepsjonen. 
 

Kunstforening 
Ansatte har tilbud om å være med i skolens kunstforening. 
Innmelding via styret, som for tiden består av Bernt Terje Høyland, 
Guri Berthe Vinningland og Turid Mæland. 
 

http://sr-ped-sccm-da/printers/
http://sr-ped-sccm-da/printers/

