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Kjære elev  
 
Hjertelig velkommen som elev ved Skogmo videregående skole – skoleåret 2020/2021.  

Du møter opp til første skoledag i henhold til oversikten nedenfor: 

Mandag 17. august:  
 Kl. 09.00 – vg1 BA (Bygg og Anlegg)  
 Kl. 10.00 – vg1 HO (Helse og oppvekst) 
 Kl. 11.00 – vg1 HAF (Helse og oppvekst med studiekompetanse) 
 Kl. 12.00 – vg1 TIP og EL (Teknikk og industriell produksjon og Elektro)  
 Kl. 13.00 – vg2 + vg3 Elektro  

 Oppmøte i Grønlikroken 7 (Crossfit-hall) 
 Kl. 13.00 – vg2 TIP (Oppmøte Inngang mellom C- og I-bygg v/bordtennisbordet) 
 Kl. 13.00 – vg2 BA (Oppmøte Murerhallen)  
 Kl. 13.00 – vg2 + vg3 HO  

• HES + HFA (auditoriet)  
• AMB + BUA + vg3 APO + HSE (gymsal)  

 
Tirsdag 18.august 

 Kl. 08.30 – vg2 og vg3 HAF 
• Vg2 (auditoriet)  
• Vg3 (gymsal)  

 
 

• Koronasituasjonen er vi alle veldig berørt av. Samtidig forsøker vi å legge til rette for at 
skolehverdagen skal oppleves trygg for alle. 
Vedlagt ligger den siste informasjonen fra utdanningsdirektoratet som det er viktig at alle er 
innforstått med. 
 

• Alle elever får utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Dette må du selv søke om på 
www.lanekassen.no  

 
• Bor du mer enn 6 km fra skolen, kan du søke om gratis busskort på 

www.telemark.no/skoleskyss  Skolen legger til rette for moped- og sykkelparkering.  
 

• NB! Skjemaet med elevinformasjon (ligger vedlagt) fylles ut og leveres til kontaktlærer første 
skoledag.  
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Se skolens hjemmeside for ytterligere informasjon, eller ta kontakt med skolen. 

Skogmo vgs er en VIP-skole! 
VIP er en forkortelse for «Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen». Dette betyr at vi har 
en konkret plan for at din skolehverdag skal oppleves på en trygg og god måte. På Skogmo 
gjennomfører vi Skoleprogrammet VIP og VIP-makkerskap! 

VIP-makkerskap handler om å skape et inkluderende klasserom og et godt læringsmiljø i alle klasser 
og skal bidra til: 

• en god overgang fra ungdomsskole til videregående skole 
• at du blir kjent med flere i klassen 
• et tettere og tryggere klassemiljø tidlig 
• å skape gode arbeidsrelasjoner som bidrar til økt læring 

Du og dine foresatte oppfordres til å lese vedlagte infoskriv om VIP!  
 
 
Se skolens hjemmeside for ytterligere informasjon, eller ta kontakt med skolen. 
 
Vi gleder oss til å møte deg til skolestart 2020.  
 
Med vennlig hilsen  
Morten Berg-Jensen 
rektor 
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