VELKOMMEN TIL
STEINKJER
VIDEREGÅENDE SKOLE,
SKOLEÅRET 2022 -20 23
Velkommen til et nytt skoleår ved Steinkjer videregående skole. Vi er glade for å få nettopp deg som
elev, enten du har gått på skolen tidligere, eller du kommer til skolen for første gang. Vi gjør
oppmerksom på at du kan få et annet tilbud ved andreinntaket dersom du har valgt å stå på venteliste.
Skolestart
Første skoledag er torsdag 18. august:
Alle VG 1-elevene: Oppmøte i Origo (kantina) kl. 08.15
Alle VG2-elevene: Oppmøte i Origo (kantina) kl. 10.00
Alle VG3-elevene: Oppmøte i Origo (kantina) kl. 11.00
Kontaktlærer møter deg første skoledag, og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom året.
Steinkjer videregående skole skal være en god og attraktiv skole der alle er unike og spiller på lag. I dette
ligger at vi skal dyrke og respektere at vi er forskjellige mennesker, samtidig som vi står sammen om læringen.
Vi som skole jobber systematisk for et godt læringsmiljø og klassemiljø, men det er helt avgjørende at også
DU bidrar til dette på en god måte. Skolen ønsker at du skal få brukt dine evner og utvikle deg som menneske
både faglig og sosialt. Skolens lærere og andre ansatte har laget gode planer for at du skal lykkes. Likevel er
det du som avgjør, med din innsats, om dette skal blir et vellykket skoleår.
Samarbeid skole og hjem - 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 foreldremøter på Vg1 trinnet i starten av september.
Når det gjelder VG2- trinnet vil det komme nærmere informasjon om tidspunkt og innhold. Vi legger
fortløpende informasjon på skolens hjemmeside.
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

