Juli 2018

VELKOMMEN SOM ELEV VED SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE!
Vi har fått melding fra inntakskontoret i Nordland fylkeskommune om at du har fått tilbud og takket
ja til skoleplass hos oss skoleåret 2018/2019.
Skolen har som mål at opplæringen skal tilpasses hver enkelt elev. I klassen skal du oppleve tydelig
klasseledelse og et aktiviserende og inkluderende læringsmiljø som gir deg engasjement og
motivasjon til læring gjennom faglig innsats.

SKOLESTART
Skoleåret starter mandag 20. august til følgende tider:



Kl. 08.00 møter alle VG1 klassene
Kl. 10.00 møter alle VG2 og VG3 klassene

Oppmøte er i skolens kantine i 1. etg.
Obligatorisk oppmøte første skoledag, som blir brukt til opprop, omvisning, viktige orienteringer og
utdeling av boklister.
Arbeidsbøker, arbeidstøy/sko for bruk i verkstedene, tøy/sko til kroppsøving og annet utsyr må
elevene kjøpe selv. Se linker på skolens webside under knappen «Skoleåret 2018/2019», hva de
ulike studieretningene krever av utstyr.

PC-AVTALE OG AVTALE OM LÅN AV BØKER
Fylkestinget har bestemt at alle elever som kommer rett fra grunnskolen og begynner i Vg1 skal
bruke datamaskin innkjøpt av Nordland fylkeskommune. Informasjon om ordningen er
beskrevet på fylkeskommunens hjemmeside
https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/pc-i-skole/elevavtaler/

Utfyllende informasjon om signering av avtale og betaling ligger i fylkets portal
https://elevavtale.nfk.no
Egenandelen tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse.

Elevene får låne alle lærebøker på skolen. Avtale om lån av bøker, lærebøker og annet
læremateriell er administrert gjennom samme ordning som PC-ordningen for vg1
elevene, mens vg2 og vg3 elever må skrive ut og signere kontrakten som du finner her:
http://sfks.nfk.no/ekwebny/docs/dok/dok08381.pdf
NB! Hverken bøker eller pc vil bli utlevert uten signert avtale. Husk at avtalen
må være signert av foresatte hvis eleven er under 18 år.
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Når inntaket av elevene er klart vil informasjon gå ut til elevene via sms. I sms-en vil det
være lenke til kontraktsmodulen der utfyllende informasjon vil bli lagt ut.

It’s learning og Iskole er de plattformene som brukes ved alle videregående skoler i
Nordland fylkeskommune.

SKYSS
Er du elev i videregående skole og har krav på skoleskyss, må du søke på nett om dette. Det gjeldet
både 10. klassinger og de som allerede har skoleskyss.
Så snart du har fått bekreftelse på at du har kommet inn på studiet må du søke om skoleskyss her:
https://minskyss.nfk.no/Account/Login?ReturnUrl=%2f . Ta kontakt med skolen hvis du har behov
for hjelp.
NB! Har du busskort fra før, kan du fortsatt bruke dette. Husk å merke av i søknaden at du har
busskort fra før.
Daglig forbindelse fra Fauske til Saltdal vgs.
Daglig forbindelse fra Bleiknes til Saltdal vgs.
Daglig forbindelse fra Øksengård/Vik til Saltdal vgs.

start kl 06.40 – retur 15.05
start kl 06.40 – retur 15.05
start kl 07.00 – retur 15.05

Skyss utenom disse ruter, må elevene ordne selv.

BOLIG
Skolen har ikke egne hybler/hybelhus, men har oversikt over utleiere i området. Ta kontakt med
skolen, så kan vi sende hybelliste pr. e-post.

LÅN/STIPEND
Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Husk at du selv
må søke om stipendet!
Lånekassens nettsøknad finnes på http://www.lanekassen.no
Du finner også alle skjema og linker på vår hjemmeside: http://www.saltdal.vgs.no
Har du spørsmål utover dette, er det bare å ta kontakt med oss enten pr. e-post:
post.saltdal@vgs.nfk.no eller pr. telefon 756 52300.

På nytt velkommen til Saltdal videregående skole!
Med vennlig hilsen
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