VELKOMMEN TIL
STEINKJER
VIDEREGÅENDE SKOLE,
SKOLEÅRET 2020-2021
Vi ønsker deg velkommen til et
nytt skoleår ved Steinkjer videregående skole. Vi ser fram til å få deg som elev, enten du har gått her tidligere,
eller du kommer til skolen for første gang.
Skolestart
Første skoledag er mandag 17. august:
Alle VG 1-elevene: Kl 08.15
Alle VG2-elevene: Kl. 10.00
Alle VG3-elevene: Kl. 11.00
Oppmøtested står i informasjonsskrivet på skolens hjemmeside.
Kontaktlærer møter deg første skoledag, og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom året.
Dette skoleåret vil vi ha spesielt fokus på nærvær og vurdering. Målet er at det skal være en høy terskel for
fravær fra opplæringen, og å hjelpe eleven til god gjennomføring av skoleåret.
Vi har følgende læringsplattform som elevene skal benytte: CANVAS
I tillegg vil vi benytte plattformen IST EVERYDAY til å legge inn fravær og karakterer.
Samarbeid skole og hjem – møter for foresatte (foreldremøter)
Vi legger stor vekt på samarbeid med foreldre og foresatte, og ønsker at det skal være lav terskel for å ta
kontakt med skolen. Skolen inviterer til møter for foresatte på Vg1 trinnet i starten av september: onsdag 9.
september for Vg1 yrkesfag og torsdag 10. september for Vg1 studieforberedende, begge dager fra kl. 18.30.
Når det gjelder VG2- trinnet vil det bli gjennomført et møte for foresatte tirsdag 29. september kl. 1830.
Vi legger fortløpende informasjon på skolens hjemmeside.
I skolens informasjonshefte vil du finne mye nyttig informasjon.
Vi håper at du som kommer hit som elev, vil få et godt utbytte av skoleåret. Vi vil på best mulig måte legge
forholdene til rette for en god læreprosess.
Flere opplysninger om skolen og våre programområder finner du på vår hjemmeside
https://web.trondelagfylke.no/steinkjer-videregaende-skole og på Facebook
https://www.facebook.com/steinkjervgs/?ref=bookmarks . Spesifikk informasjon for det enkelte
utdanningsprogram og programområde må leses fra hjemmesiden.
Vel møtt til nytt skoleår!
Vennlig hilsen Bente G. Svenning, rektor
Steinkjer videregående skole

