ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE

VELKOMMEN TIL ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE
- SKOLEÅRET 2018-2019 Hei!
Leiing, lærarar og andre tilsette ynskjer deg velkomen som elev ved Ål vidaregåande
skole! Og det er ein spanande skule du har valt; her er alt frå tradisjonelle klasserom, til
verkstader av ymse slag, eigen kantine og mykje meir.
Me håper å kunne leggje til rette for deg slik at du vil oppleve læring og meistring ut frå
dine interesser og behov. Det er vår klare målsetjing at du skal få meiningsfylte og
læringsrike dagar, kor me saman er aktive deltakarar med å bygge eit godt skulemiljø og
ein god læringsarena. Kort sagt: Ei god VI-skule!
LUKKE TIL MED LÆRINGSÅRET 2018-2019 – ME GLER OSS TIL Å HA DEG SOM
ELEV HER HJÅ OSS!

På vegne av alle ved Ål vgs:
_________________________________
Arnstein Sørbøen, rektor

PRAKTISK INFORMASJON

FØRSTE SKOLEDAG ER MANDAG 20. AUGUST, KL 07.45.
FELLES SAMLING FOR ALLE I GYMSALEN.

BÆRBAR PC
I Buskerud fylkeskommune er det vedtatt obligatorisk pc-ordning for elever. Det er to forskjellige
ordninger fra skoleåret 2018-2019. Eleven kan enten inngå kontrakt med fylket om å lease pc med
all skolerelatert programvare ferdig installert, eller bruke egen privat pc til skolebruk. Se
retningslinjer http://www.al.vgs.no/Elever-og-foresatte/Elev-PC-ordning/

ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE

SKOLEMATERIELL OG UTSTYR
Elevene er omfattet av ordningen med gratis læremidler (lærebøker). De som har lånekort for
bibliotek, tar med dette første skoledag.
I tillegg må du selv kjøpe følgende:
• Skriveblokker, plastlommer, skriveutstyr og linjal.
• Ringpermer med 10-delt skilleark.
• Verneutstyr. (Det er ulikt behov for verneutstyr på de ulike utdanningsprogrammer. Du får
nærmere veiledning om dette ved skolestart.)

ØKONOMI
Alle elever rådes til å søke om støtte fra lånekassen. Når du har takket ja til skoleplassen på VIGO,
kan du søke om stipend på www.lanekassen.no.
Har du søkt støtte fra lånekassen tidligere, kan du også søke via ”Dine sider” på hjemmesiden til
lånekassen. Her kan du også søke om utstyrsstipend for elever som har ungdomsrett (rett til
videregående opplæring).

SKOLESKYSS
Du får gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 6 kilometer.
Nærmere informasjon og ”Søknadsskjema om fri skoleskyss”, får du av kontaktlærer første
skoledag.
Dersom ikke busskort kan fremvises til bussjåfør ved påstigning, må du betale for turen.
Ved tap av kortet vil du bli belastet med kr 250 for å få et nytt.
Nye elever vil få et midlertidig reisebevis utstedt på skolen, inntil ordinært reisebevis foreligger.
Mer informasjon om blant annet skoleskyss og ungdomskort finnes på www.brakar.no

BRUK AV EGET KJØRETØY
De som bruker kjøretøy til og fra skolen må rette seg etter gjeldende regler for kjøring og parkering
på skoleområdet. Parkeringsområdet for elever blir informert om ved skolestart.
Skolen tillater ikke bruk av eget kjøretøy i skoletiden (i pauser og til/fra arrangement).
Alle som bruker kjøretøy hvor det er påbudt med hjelm i Veitrafikkloven, skal alltid, og uten
unntak, bruke hjelm til og fra skolen.
Brudd på disse bestemmelsene kan føre til nedsatt karakter i atferd og/eller at elever blir nektet å
bruke eget kjøretøy til/fra skolen.

HYBEL – ELEVBOLIG
Skolen kan hjelpe til med formidling av hybler så langt det er mulig.

