
 
 

 
 
Til elever i 10. klasse, lærere, rådgivere og andre ansatte ungdomsskolene  
 

 
Hospiteringsdager for 10. trinn 12. og 13. november 2019 
 
Alle 10. klasseelevene i «region Inntrøndelag» inviteres til hospiteringsdager tirsdag 12. og onsdag 
13. november på Steinkjer, Mære og Inderøy videregående skole.  
 
Hospiteringsdagene foregår slik at alle elevene velger ett utdanningsprogram som de vil besøke, dvs. 
to dager på samme utdanningsprogram. Hver elev fører opp ett førstevalg og ett andrevalg. Snakk 
med din rådgiver om det er noe du lurer på.  
 
Påmelding 

Påmeldingen skal skje via YOU-portalen- https://you-portalen.no/login/ 
Påloggingsinformasjon sendes i egen e-post til din skole med avsender SKOLEDATA 
(noreply@skoledata.no) i uke 42. 
 
Påmeldingsfristen er i uke 44. Alle elevene må ha meldt seg på hospiteringa innen torsdag 31. 
oktober. 
 
Hver enkelt elev skal selv melde seg på via YOU-portalen.  
Elevene skal registrere seg selv når de logger på, ved å trykke på Hospitering, så som elev, For 10. 
trinn er det to dager på samme utdanningsprogram. 
 
Skolen, ved rådgiver, skal logge seg på som skole.  
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Noen rammer for dagene 
 

Inderøy vgs.  Mære landbruksskole Steinkjer vgs. 

12.11: Elevene møter kl. 09.00, 
avslutter kl. 15.30 
Oppmøte: elevkantina ved 
hovedinngangen 
13.11: Elevene møter kl. 08.15, 
skoledagen går fram til kl. 15.30 

Elevene møter kl. 08.30 
begge dager. 
Oppmøte: kantina  
Skoledagen går fram til 
kl. 15.00. 

Elevene møter kl. 08.15 
begge dagene. 
Oppmøte: elevkantina ved 
hovedinngangen 
Skoledagen går fram til ca. kl. 
15.00. 

Skolene har kantine hvor elevene kan kjøpe mat.  
Elevene kan ha med egen matpakke og spise den i kantina. 

 
For nærmere informasjon om skolene, ber vi dere om å besøke våre hjemmesider:  
www.inderoy.vgs.no 
www.maere.no 
www.steinkjer.vgs.no  
 
Gå også inn og lik oss på våre Facebooksider:  
https://www.facebook.com/inderoyvgs/?fref=ts 
https://www.facebook.com/pages/M%C3%A6re-landbruksskole/154993044553168?fref=ts 
https://www.facebook.com/pages/Steinkjer-videreg%C3%A5ende-skole/289355574674 
 
 
Vi ser fram til å få besøk og ønsker alle elever, lærere og andre ansatte velkommen til oss!  
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rolf Wensbakk  Petter Skjervold  Bente G. Svenning 
Rektor Mære    Rektor Inderøy vgs.  Rektor Steinkjer vgs.  
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