
 

Johan Bojer videregående skole, skolested Rissa 

Årnsetveien 41, 7100 Rissa | Telefon: 74 17 57 00 | Epost: postmottak.johanbojer-rissa@trondelagfylke.no 

Til elever og foresatte  
  

Dato: 08.06.2022   
  

VELKOMMEN TIL JOHAN BOJER  
VIDEREGÅENDE SKOLE – SKOLESTED RISSA 
  
Velkommen som elev ved Johan Bojer videregående skole. Vi er veldig glade for at du har 
søkt skolen vår og har kommet inn hos oss. Vi gleder oss til å møte deg og håper du vil få 
et lærerikt og godt skoleår.   
  
Dersom du ønsker å beholde skoleplassen, må du huske å svare Trøndelag fylkeskommune 
innen fristen.   
  
Johan Bojer videregående skole, skolested Rissa, ligger i sentrum av Rissa. Vi har tilbud 
innen Studiespesialisering, Teknologi- og industrifag, Helse- og oppvekstfag, Bygg- og 
anleggsteknikk og Elektro og datateknologi. Kommende skoleår vil vi ha ca. 150 elever og 
45 ansatte.   
  
Opplæringen innen yrkesfagene skjer gjennom et tett samarbeid med lokalt arbeidsliv. Av 
skoleårets 38 uker vil det for elevene på VG1 inngå 6 ukers praksis i ulike bedrifter, og for 
elevene på VG2 utgjør praksisdelen 9 uker. Disse periodene er en del av faget Yrkesfaglig 
fordypning. Elevene skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som er 
relevante for de ulike yrkene innenfor utdanningsprogrammet.   
  
Skoledagen begynner kl. 08.00 og varer til kl. 14.50. Den er organisert i fire arbeidsøkter 
som hver tilsvarer to skoletimer. Skolebussene kommer til og går fra Åsly skole. Rutetabell 
finner du på AtB sine hjemmesider under fane for skoleskyss. 
  
Skyss  
Elever som har mer enn 6 km fra bosted og opplæringssted en vei, har rett til skoleskyss. 
Søknadsportal finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-
tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/ 
Legg merke til at noen elever må søke manuelt på skjema.  
  
Bibliotek og kantine  
Ved Johan Bojer vgs. har vi lesesal og bibliotek for utlån av lærebøker. Vi har felles 
bibliotektjeneste med Indre Fosen kommune, lokalisert ved Åsly skole. Skolen har egen 
kantine.  
  
Kostnader  
Opplæringen i videregående skole skal være gratis. Noen kostnader vil den enkelte likevel 
måtte påregne til personlig utstyr, lommeregner, skrivebøker, verneutstyr mm. Normalt vil 
disse utgiftene ligge innenfor rammene av utstyrsstipendet. Alle elever med ungdomsrett 
får utstyrsstipend fra Lånekassen. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, 
sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Søk om stipend fra 
lånekassen når du har fått skoleplass. Mer informasjon på www.lanekassen.no   
  
Ekskursjoner eller studieturer i skolens regi skal i prinsippet være gratis med mindre vi i 
samarbeid med foreldre/foresatte blir enige om å skaffe midler gjennom gaver, 
innsamlinger eller andre støtteordninger.   
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Elev-pc  
Alle elever i videregående skole skal ha en datamaskin. Trøndelag fylkeskommune har en 
PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Les mer om det på 
https://www.trondelagfylke.no/elevpc  
  
  
Ekstra valgfritt programfag på utdanningsprogram for studiespesialisering  
Vi tilbyr et valgfritt programfag i breddeidrett 1 og 2. Ved skolestart vil dere få nærmere 
informasjon, og dere velger i løpet av den første uka.   
  
Signering av avtaler  
Trøndelag fylkeskommune har digitalisert godkjenning av følgende dokumenter:  

• Ordensreglement   
• IKT-reglement  
• Lån av læremidler og lærebøker  

Når du etablerer din trøndelagsbruker, bekrefter du samtidig at disse dokumentene er lest 
og akseptert. Informasjon om dette kommer pr. SMS.   
 
Digitale bevis 
PocketID benyttes i Trøndelag fylke for å få digitale bevis på mobilen for elevene. Gjelder 
reisebevis, skolebevis og bibliotekkort. Mere informasjon på 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/bevis/ 

  
Skolerute  
Se vedlagte skolerute for kommende skoleår. Den finnes også på skolens hjemmeside. 
  
Skolestart  
Første skoledag er torsdag 18.august klokka 18.00 i Bojersalen på Åsly skole. Foreldre og 
foresatte til nye elever er hjertelig velkomne til å være med denne kvelden. Informasjon 
om skoleoppstart finner du på vår hjemmeside  https://web.trondelagfylke.no/rissa-
videregaende-skole 
 
  
Vel møtt til nytt skoleår!  
  
  
Vennlig hilsen  
  
  
  
  
  
Borghild Husdal Buhaug 
Rektor  
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