
Vestfold og Telemark 
FYLKESKOMMUNE 

Til elever på AHT 

MELSOM VIDEREGÅENDE SKOLE 
Vår dato: 

Deres dato: 
Vår referanse: 

Deres referanse: 
Vår saksbehandler: 

07.08.2020 

20/31490-1 

Torild Berentzen 

Velkommen til nytt skoleår på Melsom videregående skole 

Første skoledag er mandag 17. august 2020. Vi møtes i gymsalen kl. 12.00-14.00. Denne dagen vil 
du få den informasjonen du trenger. Du vil blant annet møte dine medelever, din kontaktlærer, 
samt skolens lærere og ansatte. Den første dagen vil du være sammen med klassen og 
kontaktlærer og vil få videre informasjon om hva som skal skje resten av uka. 

Skolebuss går fra første skoledag, mens spesialskyss har oppstart tirsdag 18. august. Det er fint at 
de som har spesialskyss kjøres av foresatte den første dagen. 

Arbeidsklær 

I den praktiske delen av opplæringen vil du ha behov for arbeidsklær. Ved skolestart trenger du en 
arbeidsbukse og støvel/sko med vernetupp. Verneutstyr og klær som brukes hos dyra, låner skolen 
ut. Du vil få mer informasjon om nødvendig utstyr i løpet av første skoleuke. 

Lånekassen 

Vi minner også om at du kan søke Statens lånekasse om stipend og lån. Mer informasjon om dette 
finner du på www lanekassen no. Du som går Naturbruk, har rett til forhøyet utstvrsstipend 
grunnet behov for arbeidsklær. 

Ta kontakt, dersom det er noe du lurer på, med studierektor Linda Hiis (tlf. 926 09 265) eller 
fagkoordinator Elisabeth Meier Johansen (tlf. 990 27 605). 

Vi gleder oss til å se deg! 

Med hilsen 

RoarJenshagen 
rektor 

Torild Berentzen 
konsulent 
torild.berentzen@vtfk.no 
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