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Velkommen som elev ved Oppdal videregående skole skoleåret 2022-23  

  
  
Trøndelag fylkeskommunes inntakskontor har bekreftet at du er tatt inn som elev ved 

vår skole. Forutsetningen for å få elevstatus er at du sier JA til skoleplassen du er tilbudt 
på www.vigo.no og at du møter opp på skolen første skoledag. Vi gjør oppmerksom på 
at du kan få et annet tilbud ved andreinntaket dersom du velger å stå på venteliste.   
  
Oppmøte torsdag 18. august 2022  
Elever i Vg1 møter etter egen avtale med kontaktlærer første skoledag.   
  

Oppmøte for Vg2 og Vg3/Vg4 er utenfor skolens nye hovedinngang, på sørsiden av 
skolebygget  
  

Klasse  Oppmøte  
Vg2 Studiespesialisering, vg2 Idrettsfag, vg2 Salg og reiseliv og vg2 

Tømrer  
Kl. 08:00  

Vg3 Studiespesialisering, vg3/vg4 Idrettsfag, vg3 påbygging til 
gen.studiekomp.  

Kl. 09:00  

Vg2 Elenergi og ekom, vg2 Helsearbeiderfag og vg2 Barne- og 
ungdomsarbeiderfag  

Kl. 12:30  

  

Alle skoleruter går til ordinære tider torsdag 18.8. Det vil kanskje være behov for at 
enkelte elever organiserer egen skyss denne dagen. Dette gjelder først og fremst vg1-
elevene som har forskjellige oppmøtetider samt vg2 elevene med oppmøte kl. 12.30. 
Rutetider finner dere på AtB sin nettside: Oppdal - AtB  
  
Digital postkasse  
Dersom du ikke allerede har en elektronisk postkasse, må du snarest opprette dette. All 

viktig informasjon fra skolen og Lånekassen vil bli sendt elektronisk til denne 
postkassen.   
For elever under 18 år må foresatte opprette en elektronisk postkasse. Se nærmere info 
her:  Velg digital postkasse | Norge.no  

  
Bøker og utstyr  
Skolebøker blir utdelt i løpet av de første skoledagene. Alle elever må passe på å ta på 

bokpapir/-plast og skrive navn og årstall i permen på bøkene. Utlånskontrakt signeres 
digitalt når du tar i bruk/oppretter din bruker i Trøndelag fylkeskommune. Annet utstyr 
dekkes i hovedsak av utstyrsstipendet fra Lånekassen. (Alle må søke for å få dette).  
  
 
 

 
Studielån og stipend  

http://www.vigo.no/
https://www.atb.no/oppdal/
https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse
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Elever med ungdomsrett har mulighet til å søke om utstyrsstipend. Størrelsen på 
stipendet avhenger av hvilket utdanningsprogram du går på. Du må da søke 
Lånekassen, dette gjøres via www.vigo.no eller www.lanekassen.no.  
Så snart skolen har registrert ditt oppmøte blir søknaden din ferdigbehandlet av 

Lånekassen og ditt stipend/lån bli utbetalt. Dette vil vanligvis ta noen dager selv om du 
har mottatt SMS.   
   
Digitale bevis  
Elevene får tilgang til digitale elevbevis og busskort i egen app, Pocket ID, på mobil. 
Elevbeviset kan benyttes som ID-kort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reiser 
med AtB eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. Nærmere informasjon ligger 

vedlagt og på Digitale bevis - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)   
  
  
Skoleskyss – digital søknadsportal  

Elever som har rett til skoleskyss, skal søke om dette digitalt for hvert skoleår. Dette 
gjelder både avstandsskyss, dvs. avstand på minst 6 km mellom bosted og skole, samt 

elever som søker om skyss på grunn av varig funksjonshemming eller sykdom. Digital 
søknadsportal finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-
tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/ Rutetider finner dere på AtB sin 

nettside: Oppdal - AtB   

  

Elev-PC  
Elevene har to valgmuligheter når det gjelder PC. De kan selv ta med egen PC eller 
kjøpe PC gjennom fylkeskommunen. Tilbudet om kjøp av PC gjelder kun for Vg1-elever 

med ungdomsrett, elever på Vg2 som ikke har gått Vg1 i Trøndelag, elever i 
innføringsklasser for minoritetsspråklige og deltagere i videregående opplæring med 
voksenrett. Les mer på fylkeskommunens nettside: Elev-PC - Trøndelag fylkeskommune 
(trondelagfylke.no)  
  
Hybler  
Skolen er behjelpelig med å formidle kontakt med hybelverter for elever som mangler 

hybel.  
  
Parkering  
Skolen har ikke parkeringsplass til elever. Elever kan benytte parkeringsplass ved 
Idretts-/Sportshallen  
  
Registrering av kontaktinformasjon til foreldre/foresatte  

For registrering av kontaktinformasjon må foreldre/foresatte logge seg inn og legge inn 
telefonnummer og epost selv. Dette gjøres ved å gå inn på følgende innloggingslenke: 
trondelag.no.ist.com/guardian   
Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.).   
For mer info se skolens nettside: https://web.trondelagfylke.no/oppdal-videregaende-
skole/for-foresatte/everyday-foresattilgang/   
  
Vi ønsker vel møtt til et lærerikt skoleår ved Oppdal videregående skole!  
  
  

  
Med vennlig hilsen  
Oppdal videregående skole  

  
Torkild Svorkmo-Lundberg  
Rektor  

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur      
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