Informasjon skolestart høst 2021
Velkommen som elev ved Ytre Namdal videregående skole!
Ytre Namdal videregående skole skaper muligheter for framtida, og sammen med deg skal vi
legge til rette for at nettopp du skal nå målene du har satt deg om din egen karrierevei.
Motivasjon for skolegang er viktig for deg og for oss, og når du nå tar steget over i
videregående skole, ligger det refleksjoner, forventninger, håp og drømmer bak valget du
har tatt. Vi ved skolen ser fram til nytt skoleår og å bli bedre kjent med deg. Under finner du
informasjon knyttet til skolestart. Du går inn skolens hovedinngang, finner deg en plass i
skolens kantine og du vil få orientering rundt hvem som er kontaktlæreren din.

Skolen starter
Vg1: Mandag 16.8.2021 klokka 0800
Vg2: Tirsdag 17.8.2021 klokka 0800
Vg3: Tirsdag 17.8.2021 klokka 0800

Kontaktinformasjon til foresatte
For skolen er det viktig at vi har korrekte kontaktopplysninger om foresatte, og dette vil
kontaktlæreren din informere deg mer om ved skolestart.

Undervisningsmateriell og pc-ordning
Du vil få tildelt lærebøker første skoledag. Din kontaktlærer vil videre informere deg om alt
annet individuelt utstyr du trenger for å gjennomføre skoleåret. Det er i hovedsak
utstyrsstipendsordningen som dekker utgiftene du har til undervisningsmateriell. Du må
signere en utlånskontrakt, og dette gjør du digitalt når du oppretter din bruker. Her finner du
innholdet i kontrakten du elektronisk signerer:
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/346de463114d4cc696f8b0fa2bba5462/regler
-for-lan-av-laremidler.pdf

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Vi ber deg derfor om å sette deg inn i
pc-ordningen i Trøndelag fylkeskommune. Her finner du informasjon om denne:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/

Fravær i videregående opplæring
Elever i videregående opplæring har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Alt fravær føres
på vitnemålet eller kompetansebeviset. Det er viktig at du setter deg inn i fraværsreglene, og
her finner du informasjon:
Reglement - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Digital postkasse
Ytre Namdal videregående skole er en av 31 videregående skoler i Trøndelag
fylkeskommune. Vi bruker digital postkasse, og det er viktig at du oppretter en digital
postkasse slik at du kan motta post fra fylkeskommunen rett til mobilen eller datamaskinen
din. Her kan du lese mer om digital postkasse:
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/kontakt-oss/digital-postkasse/

Lån og stipend
Elever i videregående opplæring med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend. Størrelsen på
stipendet er avhengig av ditt utdanningsprogram. Du søker selv på lån og stipend via
https://www.lanekassen.no/.

Pocket-ID
Elever har digitalt skolebevis kalt Pocket-ID. Dette er en egen app på mobilen. Elever som
har behov for skoleskyss, skal blant annet bruke Pocket-ID. Du kan også bruke Pocket-ID som
bibliotekkort. Her finner du informasjon knyttet til digitalt skolebevis:
Digitale bevis - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Skoleskyss
Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert søkeportal for skoleskyss.
Skoleskyssordningen gjelder for elever som søker om avstandsskyss, og dette er definert
som en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole. Les mer i søkeportalen her:
Skoleskyss for videregående - Digital søknadsportal - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Du finner informasjon om AtB i lenka over, og vi anbefaler deg også å skaffe deg AtB-appen.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Anita Frelsøy
rektor

