
       

 
 
Til elev og foresatte  
 
Velkommen som elev ved Røros videregående skole  
Røros videregående skole legger vekt på framtidsrettet og virkelighetsnær opplæring. Vårt 
mål er at tiden du bruker på skolen skal åpne muligheter for deg. Den første skoleuken følger 
vi ikke timeplanen hver dag. Her kommer litt informasjon om skolestartopplegget:  
 
Dag 1 – torsdag 18. august  
Felles samling i Verket kl 08.30.  
Etter samlingen i Verket møter du klassen din.  Tema er da utvikling og etablering av et godt 
klasse- og skolemiljø.  Klassen blir delt inn i makkerpar og makkergrupper slik at du får en 
mindre gruppe medelever å forholde deg til i starten.  
 
Dag 2- fredag 19. august 
 
Denne dagen vil kontaktlærer gjennomføre velkomstsamtale/elevsamtale med alle elever. 
Hvis du ønsker det kan dine foresatte også være med. Samtalen vil vare ca. 20 minutter og 
skal dreie seg om din skole- og opplæringssituasjon.  
 
Mål med velkomstsamtalen:  

• skape trygghet, åpenhet og tillit mellom deg og kontaktlærer  
 
• åpne en dialog mellom deg og skolen  
 
• avklare gjensidige forventninger  
 
•bidra til et godt samarbeid mellom deg, dine foresatte og kontaktlærer  
 
• gi skolen bedre muligheter for å tilrettelegge opplæringen  
 
• gi deg og kontaktlærer mulighet til å drøfte eventuelle tiltak i skolearbeidet ditt.  

 
Her legges grunnlaget for det videre samarbeidet mellom deg og skolen. Det er derfor viktig 
at du og dine foresatte har forberedt dere godt (mal for samtalen er vedlagt).  
Innholdet i samtalen er dekket av skolens taushetsplikt.  
Nøyaktig tidspunkt for velkomstsamtalen vil komme via SMS/beskjed fra din kontaktlærer. 
 
 
 
Dag 3- mandag 22. august 
Vi begynner med undervisning og du får hilse på noen av faglærerne dine.  
Fra kl 13.30 – 15.00 vil elevene på Vg2 gjennomføre en bli-kjent runde med elevene på Vg1 



 
Dag 4 - tirsdag 23. august 
En følger timeplan  
 
Dag 5 - onsdag 24. august 
Vg3 arrangerer turdag for hele skolen. Dette er en fin mulighet til å bli bedre kjent med 
klassen og med andre elever ved skolen.  
 
 
De første skoleukene  
Ansatte ved Røros vgs ønsker å legge til rette for at du får ta ut ditt potensial. Det legges vekt 
på å etablere et godt og trygt klasse- og skolemiljø, som ramme for trivsel og læring. I ditt 
læringsarbeid vil du få kjennskap til ulike læringsstrategier for økt læringsutbytte, blant 
annet vil du få innføring i studieteknikk med vekt på lesing, skriving og digitale ferdigheter. 
Tirsdag 30.august vil det bli kalt inn til foreldremøter for Vg1 og Vg2.  
 
Lykke til med læringsarbeidet ved Røros videregående skole! 
 
 

Våre kjerneverdier Raushet, Vekst, Glede og Samhold  
skal være utgangspunkt for alt vi foretar oss ved skolen 

 

 

Med vennlig hilsen  

Hilde Knutsen, rektor. 

 

 

 

 

 


