
   
 

 

Kyrksæterøra videregående skole 

Trondheimsveien 18, 7200 Kyrksæterøra | Telefon: 74174600 | Epost: postmottak.hemnevgs@trondelagfylke.no 

 
 

Til elever på Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram 2020-2021 
 

SKOLESTART 

Første skoledag er mandag 17. august. Møt opp i Hemnehallen kl.09:00 

 

LÆREMIDLER/KOSTNADER 

Det er gratis læremidler for elever i videregående opplæring. I tillegg får alle elever med 

ungdomsrett et utstyrsstipend gjennom Lånekassen som skal være med å dekke utgifter 

elevene har til f. eks, pc. 

 

UTSTYRSSTIPEND 

For ditt utdanningsprogram – se www.lanekassen.no 

 

BØKER 

Skolen vil stå for den praktiske utlånsordninga av bøker.  

 

Ved skolestart vil det bli en digitalisert godkjenning av: 

1. Ordensreglement 

2. IKT-reglement for elever 

3. Lån av læremidler 

 

Se forøvrig skolens hjemmeside Kyrksæterøra videregående skole 

 

 

ELEVPC Se eget skriv. 

 

SKYSS 

Alle elever med rett til skyss (over 6 km) søker via  Digital skyssportal. Her ser du også 

unntakene. For å få «lånekort» på skolen må du vise kvittering på at du har søkt om 

skoleskyss, ellers må du beregne å betale selv. 

Søknadsfrist: 31.juli 2020. 

 

INFORMASJON OM ELEVER OG FORESATTE 

Skolen er avhengig av å ha en del opplysninger om elever og foresatte og vi ber om at 

skjemaet «Elevkort» blir utfylt. 

(Skolen må også få beskjed om endringer som skjer i løpet av skoleåret) 

 

VALG AV FREMMEDSPRÅK (engelsk inngår ikke her da det er et eget fellesfag) 

Skolen tilbyr tysk 2, fransk på nivå 1 og 2. 

 

Nivå 1 er for de elevene som starter med nytt fremmedspråk på videregående skole, 

språket avsluttes etter Vg2. 

 

Nivå 2 er for de elevene som fortsetter på samme fremmedspråk i videregående skole 

som de har hatt i ungdomsskolen. Språket avsluttes etter vg2. 

 

http://www.lanekassen.no/
https://web.trondelagfylke.no/kyrksaterora-videregaende-skole/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/


Nivå 1 og 2 er for de elevene som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn 

engelsk på ungdomsskolen. De må ha fremmedspråk over 3 år. 

 

Vedlagt ligger et skjema for valg av fremmedspråk som vi ber deg fylle ut og sende til 

skolen så snart du har sagt ja til skoleplass ved Hemne videregående skole. 

 

Hvis du har hatt et fremmedspråk over 3 år i grunnskolen som vi ikke tilbyr, må du velge 

et nivå 1-språk. 

 

VALG AV LÆREPLAN I MATEMATIKK 

Det er to forskjellige læreplaner i matematikk for studiespesialisering. Læreplan 1T er 

mer teoretisk orientert, mens læreplan 1P er mer praktisk orientert. Vi ber elevene tenke 

over hvilken læreplan de ønsker å følge. Skolen vil gi råd til elevene bl.a. med bakgrunn i 

kartlegging i matematikk og oppstartsamtale. 

 

FAG- OG TIMEFORDELING 

Fag- og timefordelingen på Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogrammer ser slik ut: 

    t/u 

Norsk    4  

Engelsk    5 

Matematikk   5 

Naturfag   5 

Fremmedspråk   4 

Samfunnskunnskap  3 

Geografi   2 

Kroppsøving   2 

--------------------------------------              

Sum          30t/u 

 

TOPPIDRETT 

Elever som starter i Vg1, har mulighet til å velge toppidrett 1 (fotball). 

 

 

Spørsmål angående skolestart – se skolens hjemmeside Kyrksæterøra videregående 

skole 

eller kontakt oss på telefon eller mail. 

 

Tlf: 74 17 46 00   e-post: postmottak.hemnevgs@trondelagfylke.no 

 

Vi ønsker deg velkommen til Kyrksæterøra videregående skole! 
 

 

Ole Kjørsvik Ledahl 

rektor 
 
 
 
 
 

https://web.trondelagfylke.no/kyrksaterora-videregaende-skole/
https://web.trondelagfylke.no/kyrksaterora-videregaende-skole/
mailto:postmottak.hemnevgs@trondelagfylke.no

