
 

 

VELKOMMEN SOM ELEV VED RØROS VIDEREGÅENDE SKOLE. 

 

Informasjon til elever og foresatte ved Røros videregående skole, skoleåret 
2022-2023 

Første skoledag torsdag 18.august 2022 

Oppstart i Verket kl 08.30. 

 

Du finner informasjon om skolen, tilbudet, bøker, fravær, ordensreglement etc. 
på skolens hjemmeside www.roros.vgs.no .  

Dersom du velger å fortsatt stå på venteliste kan du få et annet tilbud ved 
andreinntak til videregående opplæring. 

1.og 2. skoleuke 

Det planlegges forskjellige aktiviteter de to første skoleukene. Det vil bli behov for klær 
og sko som tåler all slags vær. Fredag 19.8. vil alle elever bli invitert til en 
oppstartsamtale. Du kan ta med deg foresatt til denne samtalen om du ønsker det. 
Samtalen varer ca 20 min, og du vil få tildelt tidspunkt av kontaktlærer 1.skoledag. 

Foreldremøte 

Foreldremøte for Vg1 tirsdag 30.8.kl 1800 og kl 1930 for Vg2. 

Digital signering 

Trøndelag fylkeskommune har innført digital godkjenning av 

• Ordensreglement 
• IKT-reglement for elever 
• Lån av læremidler 
• Bruk av bilder 

Når eleven etablerer sin trøndelagsbruker må eleven samtidig bekrefte at disse dokumentene er lest 
og akseptert. 

Elev-PC 

Se  Elev-PC - Trøndelag fylkeskommune 

Skolebøker / læremidler 

Alle elever får låne gratis lærebøker/læremidler på skolen.   

http://www.roros.vgs.no/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/


Andre kostnader 

Elevene må også regne med noen kostnader i forbindelse med innkjøp av permer, skilleark og 
plastlommer. 

Utstyr 

Noen elever trenger eget verktøy, arbeidstøy eller annet personlig utstyr som er nødvendig i 
opplæringa. Dette er kostnader den enkelte elev må dekke selv. Alle elever med ungdomsrett har 
rett til utstyrsstipend fra Lånekassen som helt eller delvis dekker disse kostnadene. 
Det er viktig å poengtere at PC må være tilpasset undervisning på det enkelte utdanningsprogram. 

Informasjon om nødvendig utstyr får elevene når de starter på skolen. 

På grunn av sikkerheten vil det ikke gis adgang til verkstedene og byggeplass uten nødvendig 
verneutstyr og arbeidstøy. Det vil ikke bli gitt dispensasjoner fra denne bestemmelsen. 

Skolebevis  

Digitale elevbevis, busskort i AtB og bibliotekkort får du i en egen app som heter PocketID på 
mobilen. Informasjon finnes på skolens hjemmeside. 
 
Elevskap 

Hver elev har tilgang til eget bokskap. Du må ta med hengelås for å få tildelt skap. Skap tildeles 1. og 
2.skoledag. Du vil få tildelt skap i forhold til hvor du har hovedklasserommet ditt. 

Elevhjelpa 

Trøndelag fylkeskommunen har utviklet en digital bestillingstjeneste for skolehelse- og elevtjenester, 
Elevhjelpa. Dette er en tjeneste for å bestille time til ulike hjelpetjenester ved de videregående 
skolene. Elevhjelpa er en nettside som skal være et supplement til direkte kontakt med 
Elevtjenesten. 

Kantine 

Skolens kantine er åpen fra kl. 0730, og her kan elevene få gratis havregrøt frem til kl.0800. Skolen 
har fokus på et sunt kosthold og samtidig ha et tilbud som elevene etterspør. Det er tilbud om varm 
mat hver dag. 

Everyday - foresattepålogging 

Skolen har behov for å innhente kontaktinformasjon om foresatte, og foresatte har behov for å 
kunne følge eleven i skolehverdagen. Foresatte registrere seg i Everyday etter 1.september.  Se 
skolens hjemmeside www.roros.vgs.no.  Alternativt kan vedlagte skjema fylles ut og returneres med 
eleven til skolens ekspedisjon. 

  

http://www.roros.vgs.no/


Skoleskyss 

Du kan få fri skoleskyss hvis du bor minimum 6 km fra skolen, eller har spesielle behov for transport. 
Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom bosted og skole, til skolens ordinære start- og sluttider. 
Alle elever (med noen få unntak) skal søke digitalt. Det må søkes om skoleskyss hvert år. Søk så fort 
som mulig etter inntak. Du får mer informasjon om hvordan du søker og hvilke retningslinjer som 
gjelder for skoleskyss ved å velge fylket der du har din folkeregistrerte adresse.  

For informasjon fra Trøndelag og Innlandet, se skolens hjemmeside om Skoleskyss. 

Røros videregående skole har undervisning 11 dager som Innlandet har fridager. Det er den 25. 
november 2022, 3. februar, 27. februar tom 3. mars, 19. juni tom 22. juni 2023. På disse dagene er 
det bare buss fra Tynset til Røros, linje 182, som går som normalt. De elevene som må ha/ ønsker 
transport inn til linje 182, f.eks. fra Dalsbygda, må ha taxi eller de kan kjøre selv mot godtgjørelse i 
disse periodene. Du må ha søkt og fått innvilget skoleskyss for dette skoleåret for å kunne benytte 
deg av tilbudet. Du må selv ta kontakt med Innlandstrafikk eller skolen hvis du må ha 
tilknytningsskyss.  

 

Skyss ved utplassering/ yrkesfaglig fordypning.  

Benytt eget søknadsskjema, se skolens hjemmeside.  

 

Stipend/ lån 

Du må ha takket ja til skoleplass før du kan søke om støtte fra Lånekassen.  
 
Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend fra Lånekassen. Utstyrsstipendet skal bidra til å 
dekke det du trenger av utstyr på den linjen du tar. Det finnes også stipend for deg som ikke kan bo 
hjemme, har lang reisevei til skolen eller kommer fra en familie med lav inntekt. Du må oppfylle 
bestemte vilkår for å få slike stipend.  
 
Alle som har krav på stipend, må huske å søke.  
 
Søknadsfrister:  
- 15. november for hele året eller bare høstsemesteret  
- 15. mars for bare vårsemesteret  
 
Les mer om Lånekassen på www.lanekassen.no  

 

Hybler 

Sjekk lokalavisa «Arbeidets Rett», og sosiale medier. 
 

Foreldreguiden til videregående skole 

Foreldreguiden til videregående - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no) 

http://www.lanekassen.no/
https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/foreldreguiden-til-videregaende/
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