Velkommen til studiespesialisering
Å være elev på ST
Elevene på studiespesialisering (ST) har de fleste timene sammen med klassen sin det første året.
Unntaket er fremmedspråk og matematikk, der de går i grupper med de andre ST-klassene, men også
sammen med elever fra kunst, design og arkitektur (KD), medier og kommunikasjon (KD) og
idrettsfag (ID).
De første dagene er viktige for å skape et godt klassemiljø. Da blir det mest fokus på at eleven i
klassen blir kjent med hverandre, og med kontaktlæreren og faglærerne i klassen. Ikke vær bekymret
selv om du ikke kjenner noe den første dagen. Det er helt normalt å være både spent og litt engstelig
når man begynner på en ny skole. Du vil helt sikkert bli kjent med noen i løpet av de første dagene,
og kontaktlæreren din vil hjelpe deg med å få kontakt med de andre elevene.

Klasseinndeling
I år blir det tre parallelle klasser på studiespesialisering, noe som tilsvarer ca 90 elever. Skolens jobb i
inndeling av klassene er at dette skal bli så bra som mulig for så mange som mulig. Å starte på
videregående vil gi deg en unik mulighet til å finne nye venner. Samtidig er det viktig å huske på at de
andre elevene er "kollegene" dine - det er ikke sikkert du blir bestevenn med dem, men du har et
stort ansvar selv for å være samarbeidsvillig og imøtekommende, slik at arbeidsmiljøet i klassen din
blir godt.
For at læringsmiljøet til elevene skal bli så godt som mulig er det viktig at de tre ST-klassene er så like
som mulig. Vi tar hensyn til informasjon som vi har fått fra ungdomsskolene dersom de anbefaler at
enkeltelever skal/ikke skal gå i samme klasse. Ut over dette gjøres klasseinndelingen etter følgende
kriterier:
• Jevn fordeling mellom kjønn
• Jevn fordeling mellom inntakspoeng (dvs karakterer fra ungdomsskolen)
• Elever fra små ungdomsskoler/samme geografiske område utenfor bysentrum får gå i samme
klasse

Oppmøte mandag 17. august 2020 kl 08.15
Alle Vg1-elevene på ST skal samles i det store auditoriet som heter C100 når de kommer på skolen
første skoledag. Møt opp ved hovedinngangen, så vil kontaktlærerne og avdelingsleder stå der og
vise deg hvor du skal gå.
Både lærerne på studiespesialisering og jeg gleder oss til å treffe deg som er ny elev i år. Vi skal gjøre
vårt beste for at du får tre fine år ved Steinkjer videregående skole.
Vennlig hilsen
Bjørg Helland
Avdelingsleder studiespesialisering

