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Til alle elever skoleåret 2019/2020 
 

 

 

 Dato: 10.07.2019  

  

 

VELKOMMEN!  
 
Dette brevet går til alle elever som er tilbudt skoleplass hos oss skoleåret 
2019/2020. Det er svært viktig at du sender svar til inntakskontoret om at du tar 
plassen, hvis ikke vil du miste den.  

Første skoledag er torsdag 15. august, oppmøte kl. 09.00. 

Da vil det bli foretatt opprop, fordeling på klasser og gitt en del viktig informasjon.  

Hvis du ikke kan møte 1. skoledag, er det viktig at du gir oss beskjed om det. Hvis 
ikke vil skoleplassen tilbys de som står på venteliste! 

Skoledagen varer fra kl. 8.15 – 15.20, med matpause fra kl. 11.25 – 12.10. 
 
 

Feide-bruker og digital signering av avtaler 

Når du blir tatt inn som elev i Trøndelag fylkeskommune opprettes en digital 
brukerkonto som blir koblet mot Feide. Elever får da SMS om aktivering av 
databruker.  

Når eleven aktiverer sin trøndelagbruker må eleven samtidig bekrefte at følgende 
dokumenter er lest og akseptert: 
 

Ordensreglement 
IKT-reglement for elever 
Lån av læremidler (for bøker i biblioteket) 

 
For ordens skyld legges disse med som vedlegg her.  
 
 
Elev-PC 

Når det gjelder PC, har du som elev to valgmuligheter:  
 

Valg A – Ta med din egen datamaskin 
Valg B – Kjøpe PC gjennom fylkeskommunen 

 
Les mer om dette i vedlegg om Elev-PC. 
 
 

  



Pocket ID - Elevbevis og bibliotekkort 

Elevbeviset er digitalt, og alle elever må laste ned appen ‘Pocket ID’ til sin mobil. 
Har du appen fra før bør den oppdateres til siste versjon. Denne vil være 
tilgjengelig i starten av august. 

I appen ligger elevbeviset samt bibliotekkort med QR kode scan. 

Her må du laste opp eller ta bilde med telefonen.  

For å sikre at det blir god nok kvalitet på bildene blir det organisert fotografering 
av alle vg1-elever 1. skoledag. 

For elever uten egen mobiltelefon gjøres egen avtale med skolens administrasjon 
etter skolestart.  

Se vedlegg om PocketID for mer informasjon om dette 

 

Lånekassen 
Husk å søke om utstyrsstipend! – gjelder alle med ungdomsrett. 
Les mer på lanekassen.no, vigo.no, eller sjekk Lånekassens side på Facebook for 
deg i videregående skole. 
 

 
Skoleskyss 

ALLE elever som skal ha skyss må sende inn søknad om dette. Du må også søke 
selv om du var elev hos oss og hadde innvilget skoleskyss i fjor. 
 
Alle som har t:kort skole fra før (fra ungdomsskole og videregående skole) skal 
bruke det samme kortet. Kortet vil bli oppdatert så snart søknaden er innvilget. 
 
Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som  
dere finner på følgende nettadresse:  
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/ 

 

Se vedlegg om digital søknad om skoleskyss. 

Informasjon om bussrutene finner dere på www.atb.no.  

 
 

Bruk av bilder/film 

Muligheten til å ta og bruke bilder/film av elever reguleres av 
Personopplysningsloven. Kunnskapsdepartementet anbefaler at foresatte gis 
anledning til å reservere seg mot all bruk av videoopptak/fotografering i skolen 
hvis det foreligger særskilte grunner til det. 
 

Vedlagt følger et skjema for samtykke til 1) bruk av video/foto til internt bruk eller 
til bruk på skolens nettsted, 2) bruk av video/foto for eksternt bruk som 
offentliggjøring i aviser, tv-reportasjer, åpne nettsteder som Youtube og lignende. 
 
Vi ber om at samtykkeskjemaet blir levert på skolen i forbindelse med oppstarten. 
Hvis vi ikke mottar skjemaet anser vi det som at eleven ikke er reservert for bruk 
av bilder/foto.  
 
 

 

 

 

http://www.lanekassen.no/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/
http://www.atb.no/
http://www.youtube.com/


Digital utsending av varselbrev 

Trøndelag fylkeskommune bruker Svar-UT som er et system for digital utsending 
av post. Dette innebærer at varselbrev ved fare for ikke-vurdering i fag og nedsatt 
orden/atferd vil bli sendt digitalt til rette mottaker. 
 
Post vil da sendes digitalt til foresatte (eller elever over 18 år) som har en «digital 
postkasse» i Altinn. Samtidig vil de få en SMS om at det har kommet et varsel fra 
Trøndelag fylkeskommune. 
 
De som ikke har digital postkasse vil få brev levert i posten til den folkeregistrerte 
bostedsadressen. 
 
 
 

Velkommen til Orkdal vidaregåande skole! 

 
 
 
 
 
Øyvind Togstad 
Rektor 

 

 
Mer informasjon finner dere på skolens facebook- og nettsider   
https://web.trondelagfylke.no/orkdal-vidaregaande-skole  
 
 

Vedlegg 

1. Gjeldende ordensreglemen, IKT-reglement og bokkontrakt 

2. Informasjon om datamaskiner for elever  

3. Informasjon om PocketID 

4. Informasjon om skoleskyss 

5. Samtykkeskjema til bruk av video/foto 

https://web.trondelagfylke.no/orkdal-vidaregaande-skole

