Borgheim, 3. august 2020
Kjære elev og foresatt!
Det nærmer seg skolestart. Jeg håper du har hatt en fin sommer så
langt, og at du nå ser fram til å ta fatt på skolearbeidet igjen. På
Nøtterøy videregående skole er vi glade for at du har valgt oss, og vi
ser fram til å møte deg!
Ca 570 elever vil starte på skolen mandag 17. august. Vi har en stab
med dyktige og hyggelige lærere, og andre ansatte som i disse dager
gjør de siste forberedelsene til skolestart.
Dette er noe av det som skjer de første dagene:


På grunn av smittevernhensyn må vg1 Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering
(ST) begynne til ulike tider. HO ønskes velkommen mandag 17. august kl. 9.00 og ST kl
10.00 i skolens kantine. Etter opprop går du sammen med kontaktlærer til klasserommet.



Det blir fotografering tirsdag 18. august.



Skolen tilbyr digitale elevkort (skolebevis). Dette elevkortet får du tilgang til via appen Its Me
ID som kan lastes ned etter at du har fått PC. For elever som ikke har mulighet til å benytte en
slik app, vil vi kunne tilby ordinære, trykte elevkort. Elevkort brukes blant annet når du skal
låne lærebøker og annet på læringssenteret.



Du vil få utlevert en bærbar PC onsdag 19. august. Husk bankkort eller pass som ID når du
henter PC’en. Gå inn på https://www.vtfk.no/elev-pc for mer informasjon og betaling.



Fredag 21. august er det bli-kjent-dag sammen med klassen din utenfor skolen.



Dersom du skal gå på studiespesialisering må du velge hvilket matematikkfag du skal ha det
første året. Vedlagt finner du informasjon om dette. Svarslippen leveres til kontaktlærer første
skoledag.



Du vil få tilgang til et låsbart skap der du blant annet kan legge PC-en og bøkene når du ikke
skal bruke dem. Du må selv ta med deg hengelås til skapet.



Ta med en penn for å fylle ut skjemaet som heter kontaktopplysninger foresatte. Skjemaet
får du i klasserommet første dag, og skal leveres kontaktlærer.
Mer informasjon om dette og skolestarten for øvrig finner du på våre nettsider:

https://nyweb.vfk.no/skoler/notteroy-vgs/

Postadresse

Nøtterøy videregående skole
Postboks 24
3163 NØTTERØY

e-postadresse

notteroy.vgs@vtfk.no

Telefon

+47 33 35 10 00

Det er mye informasjon i starten av skoleåret for deg, men du vil raskt bli kjent med skolen, lærerne
dine og andre ansatte. Alle er der for at du skal ha gode år på Nøtterøy videregående skole.

Dette må du må ha klart og ta med til skolestart:





Husk bank-kort eller pass som ID for utdeling av bærbar PC.
Skal du gå studiespesialisering, må du ta med svarslippen om valg av matematikkfag.
Hengelås til skap for oppbevaring av bøker og PC.
Penn

Til deg som er foresatt:

Nysgjerrig

Vi inviterer alle foresatte til
velkomstmøte torsdag 3.
september i skolens kantine. Egen
invitasjon kommer.

på hva som skjer på Nøtterøy
videregående skole?

Velkommen til oss!

Få nyheter og info på skolens nettside
https://nyweb.vfk.no/skoler/notteroy-vgs/
Skolen er også på Facebook og
Instagram!

Kos deg med resten av sommerferien og velkommen til en hyggelig skolestart på Nøtterøy
videregående skole.
Vi gleder oss til å møte deg mandag 17. august.
Hilsen

Arild Nordahl Johnsen

Rektor

