Trondheim, 06.07.2020

Velkommen til Charlottenlund videregående skole
Mottoet vårt er “Talenter i vekst”. Vi vil derfor, sammen med deg, legge til
rette for at du skal lykkes med skolegangen din og for at du skal utvikle
talentet ditt best mulig.
Forutsetningen for å få elevstatus ved skolen er at du:
• sier JA til skoleplassen på vigo.no
• møter opp på skolen første skoledag
Skoleåret starter:
Vg1: Mandag 17. august kl. 10:00
Vg2: Mandag 17. august kl. 11:00
Vg3: Mandag 17. august kl. 12:00
Kombinasjonsklassene: Tirsdag 18. august kl. 10:00
Sted: Følg skilting på skolen.
Det er velkomstinformasjon fra hvert av våre utdanningsprogram. Her ber vi
om tilbakemeldinger om utstyr og valg av fag. Videre i dette velkomstbrevet er
det lagt inn annen nyttig informasjon.
Digital postkasse
Hvis du ikke allerede har en elektronisk postkasse må du snarest opprette
dette. All viktig informasjon fra skolen og fra Lånekassen vil bli sendt
elektronisk til denne postkassen. For elever under 18 år må foresatte opprette
en elektronisk postkasse.
Se: https://www.trondelagfylke.no/om-oss/kontakt-oss/digital-postkasse/
Lån/stipend
Som elev med ungdomsrett har du rett til utstyrsstipend. Størrelsen på
stipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram du går på.
Du må selv søke om lån/stipend via: https://www.lanekassen.no
Når søknaden er ferdig behandlet og du har møtt til skolestart, vil avtalen bli
sendt til deg.
Bøker og utstyr
Alle elever vil få utlånsbøker ved skolestart. Annet individuelt utstyr du trenger
i opplæringen dekkes hovedsakelig av utstyrsstipendet. Utlånskontrakten
signeres digitalt når du tar i bruk/oppretter din bruker i Trøndelag
fylkeskommune. Lån av læremidler:
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/346de463114d4cc696f8b0fa2bb
a5462/regler-for-lan-av-laremidler.pdf
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Elev-PC
Som ny elev høsten 2020 vil du ha to valg: Du kan enten ta med egen
datamaskin eller kjøpe datamaskin av fylkeskommunen.
Det er viktig at du gjør dette valget i god tid før skolestart, slik at nødvendig
datautstyr er klart til skolestart. Du må kontrollere at datamaskinen du har
eller kjøper tilfredsstiller de tekniske kravene ved studieprogrammet du skal
begynne på. Se egen informasjon fra det enkelte studieprogram. Datamaskin
som kjøpes via fylkeskommunens bestillingsportal leveres med 3 års
uhellsforsikring og garanti:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/
Skolebevis
Fra skoleåret 2020/2021 får du tilsendt skolebeviset i en egen app (Pocket ID)
på mobilen. Elever som får vedtak om standard transportmiddel buss skal
bruke (Pocket ID). Det digitale beviset er også et bibliotekkort du kan bruke på
skolebibliotekene.
https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/far-elevbevis-pa-mobilen/
Skoleskyss
Skoleskyss gjelder for elever som søker om avstandsskyss, dvs. har en
avstand på minst 6 km mellom bosted og skole. Det samme gjelder for elever
som søker om skyss på bakgrunn av legeattest, dvs. har en varig
funksjonshemming/sykdom. Elever som får vedtak på standard skyss med
transportmiddel buss, vil i år få digitalt busskort (Pocket ID).
Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert søkeportal for skoleskyss:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/
Se også AtB sine sider for oversikt over busser som går til Charlottenlund
videregående skole: https://www.atb.no/
Fraværsgrense i den videregående skolen
Skolen følger UDIR sine regler om fravær. https://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/
Kontaktinformasjon til foresatte
Skolen har behov for å ha riktige kontaktopplysninger om foresatte. Ved
skolestart vil foresatte få beskjed om å registrere dette ved å følge ei oppskrift
på skolens hjemmeside.
Fortsettelsen starter her …
Med vennlig hilsen
Marit Flak Stovner
Rektor

