Strinda videregående skole

Dato: 25.06.2021

VELKOMMEN TIL STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE!
Du vil som elev ved Strinda ta del i et trygt og inkluderende skolemiljø, og erfare at skolen
setter læring i sentrum for all aktivitet. Lærerne legger stor vekt på å tilpasse opplæringen
til dine forutsetninger, og skolen vil stille krav til din innsats slik at du når målene du setter
deg. Du skal behandles med respekt og omtanke både fra skolens ansatte og fra
medelever.
Et godt skole- og læringsmiljø er avhengig av at elevene bidrar positivt på alle skolens
arenaer, og du vil bli møtt med en forventning om å
•
•
•

møte presis til undervisningen
være til stede og delta aktivt, med mindre du er forhindret på grunn av sykdom
eller av andre spesielle årsaker
vise nulltoleranse mot krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering

På skolens hjemmeside www.strinda.vgs.no finner du mer informasjon som vil være
nyttig før skolestart.

Skolen starter mandag 16.august.
En oversikt over tidspunkt for når ulike trinn og utdanningsprogram skal møte, legges ut
på skolens hjemmeside i uka før skolestart.
Skolebøker
Skolebøker får du låne på skolens bibliotek, og din kontaktlærer vil informere om når
din klasse kan hente bøker. Du må ta med egen hengelås til bokskap som tildeles ved
skolestart.
Everyday for foresatte
Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil elever og foresatte
kunne se kalender, karakterer, IOP'er, fravær med mer.
Foresatte skal registrere personopplysninger i Everyday slik at skolen lett kan
kontakte foresatte og at foresatte kan følge eleven i skolehverdagen. Tilgang til
Everyday gis kun til foresatte til elever under 18 år.
https://web.trondelagfylke.no/strinda-videregaende-skole/nyhetsarkiv/tilgang-forforesatte-i-everyday/

Lånekassen
Utstyrsstipendet er ikke behovsprøvd, og alle kan søke. Utstyrsstipendet skal dekke
dine utgifter til det utstyret du trenger i opplæringen, og størrelsen på stipendet er
avhengig av hvilket utdanningsprogram du er tatt inn på. Mer informasjon ligger på
skolen hjemmeside.
https://web.trondelagfylke.no/strinda-videregaende-skole
Skoleskyss
Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som dere finner
på følgende nettadresse:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digitalsoknadsportal/
De som skal benytte skoleskyssportalen er elever som søker om avstandsskyss, dvs. har
en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole, og elever som søker om skyss på
bakgrunn av legeattest (Midlertidig funksjonshemming/skade, mindre enn 6 mnd.).
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