Velkommen!
Velkommen som elev ved videregående trinn 1 ved Brønnøysund videregående skole.
Vår visjon er at elever skal oppleve mestring, trivsel og utvikling i fag og fellesskap.
Vi vil gjøre vårt for at du som elev skal få en god start og god opplæring i videregående skole.
Vi arbeider for å skape trygghet som igjen er en forutsetning for positiv utvikling, faglig og
menneskelig.
Vi oppfordrer deg som elev til å gripe muligheten som nytt miljø og ny opplæring gir.

Gjør mest mulig ut av det kommende skoleåret, både faglig og sosialt!
Skolestart
Skolestart er mandag 17. august kl. 08:30. Du vil bli møtt av kontaktlærer eller en annen
representant fra skolen ved inngangsdøren, og fulgt til klasserommet.
Du som er elev på elektrofag, helse- og oppvekstfag, informasjonsteknologi og
medieproduksjon og studiespesialisering skal møte opp ved hovedskolen i Skolegata 12.
Du som er elev på teknikk- og industriell produksjon skal møte opp på avdeling for TIP-fag
på Salhus.
Det er et eget skolestartprogram de første dager. Dette programmet vil variere noe for de ulike
klasser og utdanningsprogram.
Du vil få utlevert bøker og PC på skolen ved oppstart, under forutsetning av at elektronisk
avtale og elevskjema er levert. Hver elev tilbys låsbart bokskap, der en selv må sørge for lås
og er ansvarlig for innholdet i låst/ulåst skap.
Følgende skjema/søknad leveres av elev/foresatte:
•
•
•
•

Elevdataskjema, blir utlevert første skoledag og leveres raskt tilbake til skolen.
Skjema for lån av bøker og PC skal leveres elektronisk på nfk.no/elevavtale.
Elektronisk søknad for busskort på minskyss.nfk.no
Elektronisk søknad til Lånekassen for utstyrsstipend m.m på lanekassen.no

Covid 19
Vi gjør oppmerksom på at ingen som er syke skal møte på skolen.
Hvis du har vært utenlands i ferien, må du sjekke om du har karantene. Er du i tvil om du kan
møte på skolen, ta kontakt med kommunelegen.

Brønnøysund videregående skole
Postboks 123
8901 Brønnøysund

Tlf:75 65 36 00

bvs-post@vgs.nfk.no

Det er slik at skolene er for tiden i såkalt gul sone etter trafikklysmodellen. Det betyr at hele
klasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære
skoledager.
Vi vil ha en rekke tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever,
samt tiltak på egen hygiene og renhold. Det vil bli informert om tiltakene ved skolestart.
Foresatte
Vi anbefaler dere foresatte å følge med på elevens fravær, prøvetidspunkt og merknader på
fag og karakterer gjennom det skoleadministrative systemet, Iskole. Dere vil få tilsendt
passord på mail etter at elevdataskjema er levert.
Det vil bli satt opp klassevise møter for foresatte i uke 36. Nærmere program og tidspunkt
kommer senere.
Mer informasjon finner du på vår nettside www.brsund.vgs.no og vår Facebookside.

Med vennlig hilsen

Sylvi Halseth
rektor
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