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TIL ELEVER SOM BEGYNNER VED MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE  

                                 SKOLEÅRET 2021 - 2022 

 
 

Velkommen til nytt skoleår ved Malvik videregående skole. Vi håper at alle får et 

trivelig og utbytterikt skoleår. 

Vi som arbeider her vil gjøre vårt beste for at du skal kunne nå de målene du setter 

deg og for at du skal trives hos oss. Vi vil legge forholdene til rette og motivere deg til å 

lære, men læring er noe som bare du kan gjøre. Dette forutsetter at du tar aktivt del i 

læreprosessen og følger opp dine plikter med hensyn til arbeid, innleveringer og 

tilstedeværelse. 

 

Skoleskyss 

ALLE elever i videregående skole som har rett på skoleskyss, SKAL søke skoleskyss 

digitalt. 

For informasjon og digital søknadsportal, se på vår nettside: 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/ 

For at busskortet skal være i orden til skolestart, må du søke så snart du kan. 

Elever som allerede har et skolebusskort, skal fortsette å bruke samme kort. 

Det må søkes om skoleskyss for hvert skoleår. 

 

Lån og stipend. 

Søknad på lån og stipend gjøres fra nettet etter at du har takket ja til skoleplass. Alle 

elever kan søke via www.lanekassen.no .  

Elever med ungdomsrett kan søke via www.vigo.no når de takker ja til skoleplassen. 

Alle som har ungdomsrett, har rett til utstyrsstipend, så det er viktig at du søker. 

Du kan også finne en link fra skolens hjemmeside 

https://web.trondelagfylke.no/malvik-videregaende-skole til søknad om stipend og 

lån. 

 

Lærebøker  

Alle elever får låne lærebøker gratis ved skolen. Ta med bibliotekkort første skoledag. 

Reglement for lån av læremidler godkjennes elektronisk etter at du har mottatt 

melding om inntak. 

 

Digitale skolebevis/PocketID 

Trøndelag fylkeskommune har innført digitale skolebevis for sine elever, lærlinger og 

lærekandidater.  

Skolebeviset brukes som identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise 

med AtB eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. 

Mer info får du ved skolestart.  

 

Elev-PC 

Trøndelag fylkeskommune har en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv.  

Elevene har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart. 

Se vedlegg eller gå inn på linken nedenfor for mer info 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/ 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/
http://www.lanekassen.no/
http://www.vigo.no/
https://web.trondelagfylke.no/malvik-videregaende-skole
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/


 

 

Klasseinndeling 

Skolen fordeler elevene i klasser/basisgrupper. Elever som av spesielle årsaker ønsker å 

gå i samme klasse, må varsle om dette i god tid før skolestart, fortrinnsvis før 1. august.  

Vi kan likevel ikke love at alle ønsker blir oppfylt. 

 

Skolestart 

Skolestart er mandag 16. august. 

Elever som skal begynne i vg1 møter kl. 09.00 med felles samling i kantina  

Elever som skal begynne i vg2 møter kl 10.30 med felles samling i kantina 

Elever som skal begynne i vg3 møter kl.12.00 med felles samling i kantina 

 

Se gjerne hjemmesiden vår https://web.trondelagfylke.no/malvik-videregaende-skole  

hvor du vil finne mye nyttig info. 

 

Med vennlig hilsen  

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

 

 

Sigrid Marumsrud 

rektor 
 

 

 

 

 

SAMMEN FOR MESTRING, VEKST OG STYRKE 

https://web.trondelagfylke.no/malvik-videregaende-skole

