Velkommen som elev hos oss!
Vi har fått melding fra inntakskontoret i Nordland fylkeskommune om at du har takket ja til skoleplass hos oss
skoleåret 2020/2021. Takk for at du har valgt Vest-Lofoten videregående!
Oppstarten er MANDAG 17. AUGUST 2020, på skolen. For å ivareta smittevern vil vi ha puljevis oppstart i
kantina (en trapp opp fra hovedinngangen). Se plan på neste side. Dersom du skulle bli forhindret fra å møte
første skoledag, må du gi beskjed om det på forhånd. Hvis du ikke møter, og skolen heller ikke får melding om
det, MISTER du elevplassen til fordel for neste elev på ventelisten.
Litt praktisk informasjon:
•

Registreringsskjema må fylles ut og tas med til første skoledag (for elever under 18 år må også
foresatte signere).

•

Vi arrangerer turdag for vg1-klassene i løpet av den første uka, så sørg for å ha tilgjengelig høvelig
bekledning.

•

Har du busskort fra tidligere, skal du fortsette å bruke dette. Kortet vil bli oppdatert etter at du har fått
godkjent ny søknad om skoleskyss.

•

Søknad om stipend i Lånekassen gjøres elektronisk på www.lanekassen.no. Kontakt skolen dersom du
trenger veiledning.

•

Skal du begynne vg1 på studiespesialiserende eller idrettsfag, har du valgt fremmedspråk da du søkte
skoleplass. Hvis du har endret språkønsket siden den tid, må du ta kontakt med skolen snarest.

•

Fylkestinget har bestemt at alle elever som kommer rett fra grunnskolen og begynner i Vg1 skal bruke
datamaskin innkjøpt av Nordland fylkeskommune. Eleven betaler en tilsvarer minimumssatsen for
utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Det er foresatte som skal logge seg inn og elektronisk signere på
https://www.nfk.no/elevavtale. Les mer om ordningen her:
https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/pc-i-skole/

•

Se for øvrig skolens hjemmeside http://www.vest-lofoten.vgs.no/, der det er en egen fane for
skolestart (praktisk informasjon).

Både elever og foreldre er velkommen til å ta kontakt med rådgivningstjenesten dersom det er noe dere
mener vi bør kjenne til og som kan gjøre skolehverdagen lettere for eleven. Dette kan gjøres ved å ta kontakt
med en av rådgiverne før skolestart – eller til enhver tid i skoleåret.
Med vennlig hilsen
Vest-Lofoten videregående skole
Kim Unstad
Rektor
Adresse:
Idrettsgata 63
8370 Leknes

E-post: postvlv@vgs.nfk.no
Hjemmeside http://www.vest-lofoten.vgs.no
Telefon: 756 54500

Tidspunkter for puljevis oppstart, første skoledag mandag 17. august 2020
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Vg1 studiespesialiserende (ST) og vg1 idrettsfag (ID)
Vg1 yrkesfag (Y-fag)
Minoritetsspråklig (MI)
Vg2 ST/ID
Vg2 Y-fag
Vg3 ST/ID

Vg1-elevene avslutter skoledagen senest kl. 13:30.

Adresse:
Postboks 23, 8376 Leknes

Telefon/faks:
Leknes
756-54500/760-80776
Gravdal 760-54800/760-81940

post.vest-lofoten@nfk.no
http://vest-lofoten.vgs.no

