Trondheim 02.07.2018
Til elev og foresatte

Velkommen som elev ved Thora Storm videregående skole
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår. Ved Thora Storm vgs. legger vi vekt på å drive
framtidsretta og virkelighetsnær opplæring. Vårt mål er at tiden du bruker på skolen skal åpne
muligheter for deg.
Det er ikke lagt opp til vanlig undervisning de første to dagene. Her kommer litt informasjon om
skolestartopplegget:

Dag 1 – torsdag 16. august
Velkomstsamtalen: Du blir invitert til en velkomstsamtale med din kommende kontaktlærer. Hvis du
ønsker det kan dine foresatte også være med. Samtalen vil vare ca. 20 minutter og skal dreie seg om
din skole- og opplæringssituasjon.
Mål med velkomstsamtalen:


skape trygghet, åpenhet og tillit mellom deg og kontaktlærer



åpne en dialog mellom deg og skolen



avklare gjensidige forventninger



bidra til et godt samarbeid mellom deg, dine foresatte og kontaktlærer



gi skolen bedre muligheter for å tilrettelegge opplæringen



gi deg og kontaktlærer mulighet til å drøfte eventuelle tiltak i skolearbeidet ditt.

Velkomstsamtalen er den første av tre planlagte elevsamtaler som kontaktlærer gjennomfører med
deg og dine medelever. Samtalen gjennomføres i løpet av første skoledag. Her legges grunnlaget for
det videre samarbeidet mellom deg og skolen. Det er derfor viktig at du og dine foresatte har
forberedt dere godt (se forslag til mal for samtalen nedenfor).
Innholdet i samtalen er dekket av skolens taushetsplikt. Referat fra samtalen oppbevares på skolen
av kontaktlærer. En kopi gis til skolens rådgiver ved behov. Du og/eller dine foresatte kan også be om
en kopi. Nøyaktig tidspunkt for velkomstsamtalen vil komme via SMS fra din kontaktlærer.
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Dag 2 – fredag 17. august
Denne dagen får du møte klassen din. Klassen vil bli delt inn i makkerpar (to og to elever som
samarbeider) og samarbeidsgrupper slik at du får en mindre gruppe medelever å forholde
deg til i starten. Du vil også stifte bekjentskap med elever fra en annen klasse.

Dag 3 – mandag 20. august
Mandag møter du flere av faglærerne dine. Dersom du går på Studiespesialisering får du
være med på en tverrfaglig ekskursjon/byvandring med vekt på faget geografi (før lunsj). Du
som går på en yrkesfaglig studieretning får så smått starte med undervisning i timene før
lunsj. Etter lunsj fortsetter dagen med kontaktlærertime, skolemiljøforedrag og undervisning
for alle.

De første skoleukene
På Thora Storm ønsker vi å legge til rette for at du skal få ta ut ditt potensial. I de første
ukene på skolen vil vi ha fokus på å skape et klasse- og skolemiljø som vil være en trygg
ramme for alle i læringssituasjonen. Samtidig vil vi jobbe med å gi deg verktøy for å lære på
best mulig måte, blant annet vil du på ulike måter få spesiell innføring i studieteknikk med
vekt på lesing, skriving og digitale ferdigheter. Kort tid etter skolestart vil det bli kalt inn til
foresattemøter for Vg1-klassene der vi blant annet vil orientere mer om hva dette
innebærer.

Lykke til med læringsarbeidet ved Thora Storm videregående skole!
Med vennlig hilsen
Anders Buhaug
Rektor

Kjerneverdiene engasjert, inkluderende og ordentlig, og den pedagogiske
plattformen (se skolens hjemmeside), er utgangspunktet for virksomheten vår.
Ta framtida med Storm!
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Forslag til mal for velkomstsamtalen 2018
Elevens navn:………………..…………………………

Klasse:………

Hvilken ungdomsskole gikk du på?

Var dette utdanningsprogrammet ditt førstevalg?

Ja

Nei

Hvis nei, hva var ditt førstevalg? _______________________

Hva gjør du på fritiden? (jobb, hobby, idrett, venner, annet)

Hvilke forventninger/mål har du til kommende skoleår?
Er det noen fag du gleder deg spesielt til å jobbe med? Årsak til dette?
Er det noen fag du ikke liker spesielt godt? Hva er årsaken til dette?

Hvilke mål/forventninger har du til årene på videregående skole generelt?

Hvilke arbeidsmetoder gir best læring for deg?

Hva mener du er viktig for at du og medelevene dine skal lære og trives best mulig?

Tre ting du selv kan gjøre for at starten på skoleåret skal bli god for deg og klassen din:
1:
2:
3:
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Har du behov for ekstra hjelp/tilrettelegging i undervisningen?

Ja

Nei

Hvis ja, i hvilke fag?________________________________

Er det noe du ønsker skolen bør kjenne til? (f.eks. sykdom eller andre utfordringer)

Ønsker du snarlig kontakt med rådgiver, PPT, helsesøster, fysioterapeut?
Hvis ja, hvem av disse? ____________________________________

Hvilke forventninger har du til skolens utdannings- og yrkesveiledning?

For minoritetsspråklige:
Ankomstår til Norge: _____________
Morsmål? __________________

Hvem bor du sammen med?
Godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for at du skal lykkes i videregående skole. Er
det noe dine foresatte kan bidra med i denne prosessen?
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