
Til elever og deres foresatte: 

 
 
VELKOMMEN TIL SJØVEGAN VIDEREGÅENDE SKOLE  
 
Du har tatt imot skoleplass ved Sjøvegan videregående skole. Vi gleder oss til å møte deg, og ønsker deg hjertelig 
velkommen til et nytt og spennende skoleår!  
I dette brevet får du noen praktiske opplysninger til nytte for deg ved skolestart, men først noen ord om samarbeid 
og ansvar i skolesamfunnet: Hensikten med året i videregående skole er å 

• videreutvikle deg personlig i de årene du er elev ved skolen  

• videreutvikle din kompetanse i forhold til fag, yrke og samfunn  

• legge et godt grunnlag for videre opplæring på universitet, høyskole eller i arbeidsliv  
 
For å nå disse målene er vi avhengige av et godt samarbeid med heimen og et godt læringsmiljø i skolehverdagen. På 
Sjøvegan videregående skole vektlegges det å utvikle gode relasjoner mellom alle i skolesamfunnet. Høy trivsel er et 
mål i seg selv, samtidig som vi vet at det er betydningsfullt for læring og helse. 
 
Mitt største ønske er at du lykkes med din videregående opplæring dette skoleåret. Det aller viktigste du selv kan 
gjøre, er å være til stede og delta aktivt i timene. Gjennom deltakelse skapes engasjement og mestring. Det gir 
arbeidsglede og stolthet, noe som er viktig for at du skal lykkes med å fullføre din videregående opplæring. 

 
 
Frammøte  
Mandag 17. august. Oppmøte kl. 08:30. Nærværsteam og ledelse vil være til stede og ta imot elever fra 08:00. På 
grunn av koronasituasjonen blir det ingen felles markering av skoleårets start i kantina. Derimot blir det klassevise 
opplegg, der informasjon og læringsmiljø står i fokus. De første skoledagene vil være preget av at hver enkelt elev 
skal oppleve en trygg og god skolestart, også med tanke på koronasituasjonen - og at det etableres gode læringsmiljø 
i klassene. 

På grunn av koronaviruset må vi planlegge for en annen skolestart enn normalt. Opplæringen organiseres etter en 
trafikklysmodell, og så langt planlegges det for en skolestart etter gult nivå. Det innebærer at ingen syke skal møte 
på skolen, det skal utøves god hygiene og forsterket renhold samt kontaktreduserende tiltak. Videre vil skoledagen 
organiseres slik at vi unngår trengsel og store forsamlinger. 
Du kan lese mer om smittevernreglene på https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#gult-
niva 
 
Har du vært på reise i «rødt land» må du følge karantenereglene før du møter på skolen. Det er viktig at du melder 
fra til skolen dersom du ikke kan møte første skoledag eller sier fra deg skoleplassen. 
 
Skoleruta 
Skoleruta for skoleåret 2020/21 finner du på skolens nye hjemmeside www.sjovegan.vgs.no. 
Skolens hjemmesider inneholder ellers mye aktuell informasjon om skolen og skolens tilbud. Du finner oss også på 
Facebook. 
 
Skoleskyss  
Elever som bor mer enn 6 km fra skolen har rett til fri skoleskyss. Elever som ikke har søkt skoleskyss innen 3.august, 
må ta kontakt med skolekontoret snarest mulig for å registrere søknad. Informasjon om skoleskyss i Troms finner du 
på https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/skoleskyss-troms/ 
Dersom du ikke har busskort må du selv legge ut for bussbilletten din. 
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Busskort for nye elever utleveres på skolekontoret, tidligere elever benytter busskort fra i fjor. 
 
Skolefrokost 
Skolen tilbyr gratis skolefrokost alle dager unntatt onsdag. Kantina er ellers åpen for servering mellom 10-14 hver 
dag. 
 
Lærebøker  
Alle elever får låne lærebøker gratis på skolen. Før utlån skjer, må myndige elever eller foresatte for umyndige elever 
skrive under på vedlagte skjema for utlån. Skjemaet tas med første skoledag og leveres kontaktlærer.  
 
Elev-PC  
Det er obligatorisk PC-ordning ved de videregående skolene i Troms.  De som ikke ønsker å bruke sin egen private pc, 
kan benytte seg av fylkets innkjøpsavtale. Du kan lese nærmere om ordningen på 
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/elev-pc/ 
 
Stipend og lån  
Søkes elektronisk på www.lanekassen.no. Elever som bor hjemmefra kan ha rett til borteboerstipend. Alle elever i 
videregående opplæring kan søke om utstyrsstipend fra Lånekassa. Dersom fraværet blir høyt kan du miste støtten 
fra Statens Lånekasse. 
 
Bilde til skolebevis/utlånskort  
Skolen benytter digitale skolebevis. Mer informasjon får du ved skolestart. 
  
Hybel 
Skolen har ikke internat, men får av og til henvendelser fra huseiere som ønsker å leie ut. Skolekontoret kan derfor 
kontaktes dersom du ønsker hjelp til å finne hybel.  
 
Post 
Brev fra skolen til både myndige og umyndige elever sendes folkeregistrert adresse dersom ikke annet er skriftlig 
avtalt.  
 
Betydningen av oppmøte fra første skoledag  
For å beholde skoleplassen er det svært viktig å møte på skolen første skoledag. Skulle det likevel være slik at noen 
er forhindret fra å møte til skolestart, er det viktig at skolen får melding om dette på forhånd slik at skoleplassen ikke 
går tapt. Telefonnummeret til sentralbordet er 77 78 95 00.  
 
Foreldremøte 
Det inviteres til foreldremøte for Vg1 og Vg2 i begynnelsen av september. Nærmere informasjon kommer senere. 
 
Er det ellers noe du lurer på i forbindelse med skolestart som du ønsker svar på før skolen starter, kan du ringe 
skolens sentralbord eller ta kontakt på e-post sjovegan.vgs@tffk.no. 
 
 
 
Vel møtt til et nytt skoleår!  
 
 
Vennlig hilsen  
 
Kjell Arne Giske  
Rektor 
Mobil 909 75 206 
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