Elevene på vg1, vg2 og vg3. Forkurs for minoritetsspråklige elever

Deres ref.

Vår ref.
20/19088-1

Saksbehandler
Andreas Rushfeldt

Dato
06.08.2020

Informasjonsbrev til elevene skoleåret 2020/2021
Vi ønsker deg velkommen som elev ved Vadsø videregående skole og skolestart:
Vg1 yrkesfag og studiespesialisering, forkurs for minoritetsspråklige elever:
Torsdag 20. august 2020 kl. 08:30
Vg2/3 studiespesialisering og vg2 yrkesfag:
Torsdag 20. august 2020 kl. 09:00
Du som starter på vg1 vil bli møtt i hovedinngangen for registrering. Her får du vite hvilket klasserom du
skal ha og hvor du skal gå. Alle andre elever møter på eget klasserom, hvor dere vil bli tatt imot av
kontaktlærer.
Hvilken klasse som møter hvor, hvem som går i de ulike klassene, og hvem som er kontaktlærer finner
du på eget vedlegg i dette brevet.
Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter opp første skoledag, og heller ikke har gitt beskjed om
dette eller avtalt noe i forkant, vil du miste skoleplassen din.
På skolens hjemmeside, www.vadso.vgs.no, finner du praktisk informasjon om skolen. Vi har også en
egen Facebookside som vi anbefaler deg å følge – da vil du få med deg nyttig informasjon og jevnlige
oppdateringer.
Ved å gå inn på https://skjema.tffk.no vil dere finne Elevopplysningsskjema. Denne må fylles ut slik at
skolen får inn viktig informasjon om foreldre/foresatte, adresser etc.
Elevene på vg1 studiespesialisering skal fylle ut vedlagte fagvalgskjema og returnere denne til skolen
snarest.
Elevhybler
Dersom du er borteboer og trenger et sted å bo, har skolen ledige hybler til utleie. Ta kontakt med
Solfrid Iversen, tlf. 78 96 36 23 for mer informasjon. Du finner også informasjon om elevhyblene på
skolens hjemmeside. Elevhyblene vil være klare for innflytning fredag 14. august 2020.
For å søke om elevhybel, gå inn på https://skjema.tffk.no
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Utstyr
Nytt av året er at du selv er ansvarlig for egen skole-pc. Du kan enten bruke din egen pc på skolen, eller
du kan bestille en gjennom fylkeskommunens avtale. Ta kontakt med skolen dersom du ønsker dette.
Fagbøker får du låne på skolens bibliotek. Du må selv stå for skrivebøker, skrivesaker, og annet utstyr du
mener er nødvendig.
Du som skal gå Teknikk og industriell produksjon må sørge for at du har nødvendig utstyr for å være elev
på denne linja. En oversikt over hvilket utstyr vi forventer du har, ligger vedlagt.
Skoleskyss
Elever i videregående skole har rett til gratis skoleskyss når avstanden mellom hjem og skole overstiger 6
km hver vei. Du kan allerede nå søke direkte her: https://skole.snelandia.no.
Du må selv ordne med hengelås for elevskap/bokskap i avdelingene.
Vi gleder oss til å treffe deg. Vel møtt til første skoledag!
Med hilsen

Marianne Fjellheim
Rektor
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