Velkommen til informasjonsteknologi og medieproduksjon!
Du vil starte opp i en klasse med 15 elever på vg1, og dere vil treffes første gang torsdag 18. august.
Møtetidspunkt og sted finner du på skolens hjemmeside, men skulle noe være uklart er det bare å ta
kontakt.
For å bli bedre kjent med lærere og medelever vil det foregå en del sosiale aktiviteter og turer de to
første ukene, blant annet en overnattingstur. Det er derfor lurt å pakke med utstyr til dette om du er
hybelboer. Som elev på Informasjonsteknologi og medieproduksjon vil du få være med på mange
spennende prosjekter og gjøre mye praktisk arbeid, både innen foto, film og informasjonsteknologi.
Vi gleder oss til å sette i gang med et nytt skoleår sammen med deg!

Praktiske opplysninger:
Når du har takket ja til plassen kan du søke om stipend/studielån hos Lånekassen, alle elever får da
utstyrsstipend som støtter for eksempel kjøp av PC. Du må ha med egen PC, du kan velge å kjøpe en
selv, eller kjøpe en subsidiert PC gjennom Trøndelag fylkeskommune. Du får som elev ved
Informasjonsteknologi og medieproduksjon tilbud om en utvidet modell på PC. Husk at om du kjøper
PC på egen hånd må den oppfylle de tekniske kravene for å fungere med den programvaren du skal
lære å bruke i løpet av skoleåret. Du kan se på spesifikasjonene på den utvidet modellen for å sjekke
om din egen PC holder kravene.
Du må også ordne med skoleskyss om du trenger det. Det gjøres via Trøndelag fylkeskommunes sider
på nettet.
Det er også mye nyttig informasjon på skolens hjemmeside, for eksempel om skoleruta,
skolereglement og arrangementer i forbindelse med skolestart.
Dersom du fortsatt har spørsmål angående skolen og skolestart er det bare å ta kontakt. Vi ønsker
deg velkommen til et nytt og innholdsrikt skoleår!

Med vennlig hilsen
Kontaktlærer Bodil Hansen ( tlf 47332244)
Studieleder Roger Strømmen (46160782)

