VELKOMMEN SOM ELEV VED RE VIDEREGÅENDE SKOLE.
Vi håper du vil finne deg til rette og trives ved skolen.
Skolen starter MANDAG 17. AUGUST 2020. Nærmere info om oppmøtested kommer på
hjemmesiden.
Elever på vg1 møter kl. 08.10.
Elever på vg2 møter kl. 09.15.
Elever på vg3 møter kl. 10.15.
Første skoledag varer frem til kl 14.35.
SKOLESKYSS
Bussavgang vanlige skoledager er ca kl. 14.45. Oversikt over skoleskyss blir lagt ut på vår hjemmeside.

I Vestfold er det en ordning med busskort. Elever som bor vest eller nord for E-18 ("innafor E-18")
får gratis buss til og fra skolen dersom de har mer enn 6 km reiseavstand til skolen. Disse elevene
kan på lik linje med andre kjøpe Ungdomskort i tillegg. Elever som har rett til gratis skoleskyss søker
selv om busskort digitalt via min skyss.
GRATIS LÆREMIDLER
I videregående opplæring er det gratis læremidler. Lærebøker blir utlevert de første skoledagene
Underskrevet kontrakt og bekreftelse på lest reglement skrives ut og tas med til skolen.
PC-en leveres ut kort tid etter skolestart (følg anvisning fra skolen). Alle Vg1 elever får utlevert
bærbar PC. Husk å ha med legitimasjon. Kontrakt finner du her: https://elevkontrakter.vfk.no/ Husk
også signatur fra foresatte dersom du er under 18 år. Les mer om elev-pc på skolens hjemmeside.
LÅN OG STIPEND
Informasjon finner du mer av på skolens hjemmeside.rvs.vtfk.no
ARBEIDSMATERIELL
Elever på BA og HO får nærmere informasjon om behov for utstyr når de kommer på skolen. I tillegg
finner du informasjon på vår hjemmeside.
Er du forhindret fra å møte første skoledag, må du gi skolen beskjed, ellers kan du miste
skoleplassen din.
Dersom du har spørsmål, må du gjerne ringe oss på telefonnummer 33 30 66 30 eller e-post
postmottak.revgs@vtfk.no
Alt du trenger å vite om skolestart er også lagt ut på skolens hjemmeside
Re videregående skole, juni 2020
Vennlig hilsen

Sindre Leuschner Bjerkeseth
rektor
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