Sommeren 2021
Velkommen til Strinda videregående skole
Takk for at du har valgt Strinda videregående skole! Det er et godt valg. Elevene har i stort flertall
over flere år svart på elevundersøkelser at de trives på Strinda. Det tror og håper vi du også vil!
Du vil bli delt inn i klasse, som vil gjøre at du vil få en del nye venner i løpet av skolegangen din her.
Du vil få en kontaktlærer som har et spesielt ansvar for å følge deg opp, og du vil få ulike lærere i
ulike fag.
Det er gratis å gå på skole i Norge. Dette betyr at du vil få låne bøker. Du vil få informasjon om dette
og om pc ordning når du begynner på skolen.
Du som skal begynne på idrettsfag eller studiespesialisering må velge hvilken type matematikk du vil
satse på. Mer informasjon kommer om dette når skolen begynner.
Alle elever har i tillegg valgt språk. Du vil plasseres i språkgrupper avhengig av språk du har hatt
tidligere.
Det gjelder en del regler for fravær i videregående skole. Har du for høyt fravær risikerer du å ikke få
vurdering. Derfor råder vi deg til å holde god orden på fravær allerede fra starten av skolegangen
her. Du må ikke være borte uten at det er nødvendig. Ser du at du blir borte, må du ta dette opp med
kontaktlærer. Du kan ikke planlegge ferier eller turer på skoledager gjennom året.
De elever som har søkt toppidrett som programfag vil få beskjed om gruppe ved oppstart.
På vår nettside: www.strinda.vgs.no vil du også finne mye annen nyttig informasjon.
Vi avdelingsledere ønsker deg velkommen til Strinda! Til da nyt ferien!!!
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