ORKDAL VIDAREGÅANDE SKOLE
7300 ORKANGER

Til alle elever skoleåret 2017/18
Dette brevet går til alle elever som er tilbudt skoleplass hos oss skoleåret 2016/17.
Det er svært viktig at du sender svar til inntakskontoret om at du tar plassen, hvis
ikke vil du miste den.
Første skoledag er torsdag 17. august, oppmøte kl. 09.00.
Da vil det bli foretatt opprop, fordeling på klasser og gitt en del viktig informasjon.
Hvis du ikke kan møte 1. skoledag, er det viktig at du gir oss beskjed om det. Hvis
ikke vil skoleplassen tilbys de som står på venteliste!
Skoledagen varer fra kl. 8.15 – 15.20. Det er matpause fra kl. 11.25 – 12.10.
Skolebevis
Alle elever ved skolen skal ha et skolebevis med bilde på. De som har skolebevis
fra Orkdal vgs fra før, får et klistremerke som gjelder for skoleåret 2017/18.
De som ikke har vært elev her før må ta bilde for registrering i elevregister og til
bruk på skolebevisene. Fotografering av nye elever vil skje klassevis første
skoleuke.
Skoleskyss
ALLE elever ved Orkdal vgs må sende inn søknad om skoleskyss.
Dvs. at også de som var elev ved Orkdal vgs. forrige skoleår må søke.
Alle som har t:kort skole fra før skal bruke det samme kortet.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som
dere finner på følgende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss.
De som skal benytte skoleskyssportalen er elever som søker om avstandsskyss,
dvs. har en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole og elever som søker
om skyss på bakgrunn av legeattest, dvs. har en varig funksjonshemming/sykdom.
Legeerklæring sendes til skolen. Søknadsfrist er den 31. juli 2017 for nye elever.
Søknadsprosessen gjøres via Altinn; enten av eleven selv eller av foresatte
dersom eleven er under 18 år.
Gå inn på www.altinn.no for informasjon om Altinn og om hvordan man kan
registrere seg som bruker.
NB! Foresatte/elever som allerede har konto på Altinn skal ikke opprette ny konto.
Informasjon om bussrutene finner dere på www.atb.no. Skyssreglementet til STFK
finner du på
http://www.stfk.no/no/Tjenester/samferdsel/Skoleskyss_som_er_fylkeskommunen
s_ansvar/Videregaende-skole/
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Lærebøker
Alle elever får låne lærebøker på skolen. Det er en forutsetning at det inngås
avtale om boklån på forhånd. Kontrakt må være registrert på biblioteket for å få
låne bøker. Kontrakten sender dere i retur til skolen eller tar den med ferdig utfylt
ved skolestart. Har du signert kontrakt ved vår skole tidligere, trenger du ikke å
levere på nytt.
ElevPC
Du kan velge om du vil ta med deg din egen datamaskin eller velge å kjøpe en PC
av fylkeskommunen. Les mer om elevPC på https://www.stfk.no/elevpc
Lånekassen
Husk å søke om utstyrsstipend! – gjelder alle med ungdomsrett.
Les mer på lanekassen.no eller vigo.no, eller sjekk Lånekassens side på Facebook
for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs
Digital utsending av varselbrev
Sør-Trøndelag fylkeskommune har tatt i bruk Svar-UT som er et system for digital
utsending av post. Dette innebærer at varselbrev ved fare for ikke-vurdering i
fag og nedsatt orden/atferd vil bli sendt digitalt fra it’s learning til rette mottaker.
Post vil da sendes digitalt til foresatte (eller elever over 18 år) som har en «digital
postkasse» i Altinn. Samtidig vil de få en SMS med varsel om at det har kommet
et varsel fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
De som ikke har digital postkasse vil få papirbrev levert i postkassen som tidligere,
til den folkeregistrerte bostedsadressen.
Uavhengig av om posten sendes digitalt eller på papir, så benytter vi mottakers
adresse registrert i Folkeregisteret. Du kan se og eventuelt oppdatere dine
folkeregistrerte opplysninger her:
www.skatteetaten.no/no/person/folkeregister/
Elever som har hemmelig adresse, eller av andre årsaker ikke skal ha varsel
tilsendt til sin folkeregistrerte bostedsadresse, vil bli ivaretatt manuelt.
Følg med på skolens nettsider www.orkdal.vgs.no eller på skolens facebookside for
ytterligere informasjon om skolestarten!

Velkommen som elev ved Orkdal vidaregåande skole!
Kristoffer Uppheim
Rektor
Orkdal vidaregåande skole
Gå god inn - Gå bedre ut
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