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Velkommen som elev ved Fosen videregående skole  
  
Gratulerer med skoleplass ved skolen vår!  
  
Fosen videregående skole holder til i moderne lokaler i Bjugn, og vi tilbyr opplæring innen 
mange utdanningsprogram. Skolen driver også et ressurssenter med undervisning på oppdrag 
fra bedrifter og for voksne. 
  
Skoleåret 2020/2021 vil vi ha ca. 300 elever og 70 ansatte.  
  

Tilbud til alle hybelboere med foresatte  
Vi inviterer til et eget informasjonsmøte for alle hybelboere søndag 16.august  
kl. 18.00 til 19.00 i kultursalen ved Fosen videregående skole.  
Ta gjerne med dine foresatte.   
 

Skolestart  
Første skoledag er mandag 17.august. Denne dagen møter elevene kl. 09.00 med følgende 
oppmøtested: 

• Alle elever VG1:  Kultursalen 

• Alle elever VG2 og VG3 DataEL: Utendørs, amfi ved hovedinngangen   

• VG3/4 PB:   Kantina 

• VG3 Stud.spes:   Rom G316 

• VG3 Idrettsfag:   Rom 111 
 
Bussavganger vil bli annonsert i Fosna-Folket ca. en uke før skolestart.   
 
I forbindelse med skolestarten kan det, med forbehold om smittevernrestriksjoner i forbindelse 
med Korona-pandemien, bli lagt opp til aktiviteter utendørs. Det er derfor viktig at elever som 
ikke bor hjemme under skolegangen sørger for å ta med fottøy og klær som er egnet.   
  
Vi arbeider hele tiden for at det skal være et godt læringsmiljø for elevene her ved Fosen 
videregående skole. I den forbindelse gjennomfører vi helt fra skolestart et opplegg i alle 
klassene der elevene organiseres i makkerskap og makkerskapsgrupper. Gjennom dette ønsker 
vi å legge forholdene ekstra godt til rette for å kunne utvikle god trygghet og gode relasjoner 
mellom elevene i klassen.  
 

Lærebøker og utstyr 
Alle elever får låne lærebøker gratis. Utlånet vil skje fra biblioteket. Beskytt gjerne lånte bøker 
ved å legge på bokpapir.  Skrivesaker og skrivebøker må elevene ordne med selv. Elever på 
enkelte utdanningsprogram må påregne utgifter til annet utstyr, som kalkulator og arbeidstøy.  
 

 
 

 
 



 

 
 

Fosen videregående skole  

Skoleskyss  
Du kan benytte Fylkeskommunens skoleskyssportal hvis du søker om avstandsskyss (over 6 
km), eller skyss på grunn av dokumentert sykdom eller funksjonshemming som vil kreve skyss 
ut over 90 dager.  Brukerveiledning og nødvendige skjema finner du i skyssportalen: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/ .   
 
Søk før skolestart, så snart som mulig etter at du har takket ja til skoleplass. For elever som har 
hatt skoleskyss før, blir tidligere busskort oppdatert etter ny søknad og skal benyttes videre. 
 

Stipend/lån  
Elever i videregående skole med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Husk at du må 
søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend 
også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend.  
 
Når du har fått beskjed om opptak, søker du om stipend på https://www.lanekassen.no/ 
 eller https://www.vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring.  
 
Elever kan søke om støtte fra Lånekassen for neste skoleår dersom: 

• de har kommet inn på førstevalget sitt på videregående skole 

• og har takket ja til plassen 
 
Elever som ikke kommer inn på førstevalget sitt på videregående skole, kan søke fra 1. august. 
 
Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til 
lån og andre stipend.  
 

Elev-pc  
Som elev har du to valgmuligheter: Bruke egen datamaskin eller kjøpe pc til redusert pris 
gjennom fylkeskommunen. Mer informasjon og bestillingsportal finner du på 
fylkeskommunens hjemmeside:  
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/.  Bestillingsportalen er 
allerede åpen, og vi anbefaler at du registrerer din bestilling så snart du har takket ja til 
skoleplassen. 
  
Har du spørsmål som du ønsker å få avklart før skolestart, kan du ringe 74 17 42 00, evt. kontakte 
oss på e-post: postmottak.fosenvgs@trondelagfylke.no. 
  
Skolen er stengt i uke 30 og 31 (fra 20. til 31. juli).  
 

Vel møtt til nytt skoleår!  
  
Med hilsen   
  
Maia Revdal  
Rektor Fosen videregående skole  
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