Åfjord 11.juli 2022

Velkommen som elev ved Åfjord videregående skole!
Du er tatt opp som elev ved Åfjord videregående skole skoleåret 2022/23. Med dette
brevet ønsker vi å gi deg viktig informasjon før høsten kommer.
NB! Vær oppmerksom på at du må gå inn i vigo.no og takke ja til plassen dersom du
ønsker å benytte den. Hvis du ikke takker ja står du i fare for å miste plassen din. Dette
gjelder om du ikke har lagt inn ja som forhåndssvar ved søknadstidspunktet.
Som søker kan du få et annet tilbud ved andreinntaket dersom du har valgt å stå på
venteliste ved andre skoler.

Skolestart høsten 2022
Vg1 (første år):
Vi ønsker å invitere elever og foresatte til felles oppstart torsdag 18.august kl. 18.00
i Kulturstua. Det vil bli en felles orientering med påfølgende elev-/foreldremøte på
Åfjord videregående skole.
Inngangen til Kulturstua finner du i underetasjen til Åset grunnskole.
Ordinær undervisning for Vg1-elever starter fredag 19.august kl. 07.55.
Vg2 (andre år):
Vi ønsker å invitere elever og foresatte til felles oppstart onsdag 17.august kl. 18.00 i
Kulturstua. Det vil bli en felles orientering med påfølgende elev-/foreldremøte.
Inngangen til Kulturstua finner du i underetasjen til Åset grunnskole.
Ordinær undervisning for alle elever på vg2 starter torsdag 18.august kl. 10.00.
Vg3 (tredje år):
Ordinær undervisning for alle elever på vg3 starter torsdag 18.august kl. 10.00.

Åfjord videregående skole
Åveien 8, 7170 Åfjord | Telefon: 74 17 68 00 I Epost: postmottak.afjord@trondelagfylke.no

Dette må du gjøre før skolestart:
•
•
•

Søke om elev-PC
Søke om skoleskyss
Søke om stipend og lån i Lånekassen

På skolens hjemmeside www.afjord.vgs.no har vi samlet all informasjon du trenger.
Der vil du blant annet finne nyttig info om:
•
•
•
•
•
•

Skolen
Skolerute
Lærebøker
Skolens hybelside på Facebook
Elevbevis
Elevtjenesten
o tilretteleggingsbehov
o andre utfordringer

I løpet av de første skoledagene er det enkelte klasser som velger å gjennomføre
turdag. Vi vil i den forbindelse spesielt minne hybelboere om å ta med seg klær, fottøy
og utstyr for tur.
Mer informasjon på skolens hjemmeside.
Vi gleder oss til å treffe deg!

Med vennlig hilsen
Lise Henriksen
Rektor

