
 
 
 
  
 

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer  

Telefon: 74 17 43 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632 

TIL ELEVER VED GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE 
 SKOLEÅRET 2020/2021 

 

Vi vil med dette ønske deg vel møtt til skoleåret 2020/2021, og håper vi får et godt arbeidsår 
sammen. Det er viktig at skoleåret får en grei start, og i den anledning har vi følgende 
orienteringer: 

1. Skolestart mandag 17. august. Alle elever ved Guri Kunna vgs møter kl. 08.00 hvor 
du vil bli ønsket velkommen. Se Atb.no for rutetider. 

Skolested Frøya: Oppmøte i Kultursalen 

Hybelmøte skolested Frøya søndag 16. august kl. 17.00. 

Skolested Hitra: Oppmøte i Hitrahallen 

2. Vedlagt er velkomsthilsen fra rektor. 

3. Alle elever må søke om skoleskyss, https://www.trondelagfylke.no/vare-
tjenester/samferdsel/Skoleskyss/  

4. Statens lånekasse søkes elektronisk på http://www.lanekassen.no. Alle får minimum 
utstyrsstipend dersom du søker.  

5. Alle elever må levere skjema med elevinformasjon. Informasjon mellom hjem og skole 
vil blant annet formidles pr. epost. Foresattes aktive e-post må oppgis. Skjema er 
vedlagt. Foresattes opplysninger må også registreres på Everyday for elever under 18 
år. Se skolens hjemmeside. 
 

6. Alle elever får utdelt utskriftsbrikke for bruk på skolens printere.   
 

7. Alle elever har mulighet til gratis lån av skap.  

8.        Alle elever har gratis lån av skolebøker som vil bli delt ut ved skolestart.  

9.        PC/datamaskinordning for elever: 
           https://www.trondelagfylke.no/elevpc  

Fra og med skolestart i august har vi digitalisert godkjenning av: 

1. Ordensreglement 
2. IKT-reglement for elever 
3. Lån av læremidler 

Ved skolestart får du som elev utdelt et hefte med reglement og diverse skjema. Den 
digitale godkjenningen du gjør når du bekrefter mottatt skoleplass omfatter også dette 
heftet. 

Se skolestedenes hjemmeside https://gurikunna.vgs.no  for informasjon om 
følgende: 

• Skoleskyss 
• Skolerute 
• Stipend og lån 
• Utstyrslister for de forskjellige yrkesfaglige studieretninger 
• Kartleggingsprøver i lesing, engelsk og regning for vg1 
• Hybel 

 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/
http://www.lanekassen.no/
https://www.trondelagfylke.no/elevpc
https://web.trondelagfylke.no/gurikunna.vgs.no-kunna-videregaende-skole/


 

 

 

Skulle det ellers være noe du ønsker opplysninger om, ta kontakt med skolen på telefon      
74 17 43 00, e-postadresse postmottak@trondelagfylke.no, eller se vår hjemmeside (se 
ovenfor).  

 
Med vennlig hilsen 
Guri Kunna videregående skole 
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