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Torild Berentzen

Velkommen til nytt skoleår på Melsom videregående skole
Første skoledag er mandag 17. august 2020. Vi møtes i gymsalen kl. 10.00. 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.
Kartlegging av faglige ferdigheter
For å kunne gi elevene på Melsom så god tilrettelagt opplæring som mulig, gjennomfører vi
Kartleggeren i matematikk, norsk og engelsk for alle Vgl elever første skoleuke.
PC-kontrakt
Før du får utlevert elev-PC, må du ha signert leiekontrakt. Det gjør du elektronisk ved å følge den lenken
du får tilsendt fra fylket. Se mer informasjon her: https://www vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og
folkehelse/opplai.!_nR_:1-skole/prakt1sk inforrnas1on/elev-pc-og le1eavta le/
Fotografering
Alle vgl elever skal ta skolebilde allerede første skoledag. Tidspunkt for fotografering får du
beskjed av kontaktlærer.
Lånekassen
Vi minner om at du kan søke Statens lånekasse om stipend og lån. Mer informasjon om dette
finner du på www lanekassen nQ.
Ta kontakt med studierektor Inger Johanne Fjeldseth Klausen {tlf. 906 86 135) dersom det er noe
du lurer på.
Vi gleder oss til å se deg.
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Vedlegg: Korona - Informasjon til foresatte om skolehverdagen
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