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Til deg som har fått skoleplass ved Tana vgs  

 
 

Velkommen til Vg2 Landbruk og gartnernæring eller Vg2 heste- og dyrefag ved 
Tana videregående skole 

 
Velkommen som elev ved Tana videregående skole – eller velkommen tilbake til deg som var elev 
forrige skoleår  ! 
 
Vedlagt finner du info om smått og stort som vi tror du har behov for å vite om. Kanskje har du 
helt andre spørsmål? I så fall, ta kontakt med oss på e-post; tana.vgs@tffk.no, tlf. 78 96 39 00 eller 
på sosiale medier. 
 
Dette brevet sendes på e-post, med lenker til info på skolens / fylkeskommunens nettsider. 
Samtidig legges den samme informasjonen ut på skolen nettside, så om du ikke får åpnet 
dokumentet på e-posten finnes den samme informasjonen under «Velkommen til nytt skoleår» på 
skolens nettside. 
 
Tilbakemelding fra deg til skolen 
Du bekrefter som vanlig i Vigo, at du takker ja (eller nei) til skoleplass. 
 
I tillegg fyller du ut et digitalt elevopplysningskjema som sendes til skolen. Er du under 18 år, må 
foreldrene dine fylle ut skjemaet. Du som ønsker rom på skolens elevhjem, krysser av for det i 
samme skjema. 
 
Skolestart 
Skoleåret starter søndag 21.8.22 kl. 13.00. Da ønsker vi at alle elever og foresatte til nye elever 
under 18 år, møter på skolen. Alle nye elever og foresatte til elever under 18 år, kalles inn til en 
egen samtale med kontaktlærer i løpet av søndagen. Kontaktlærer avtaler møtetid med deg / 
dere på SMS i løpet av uke 33. Om du / dere ønsker å snakke med noen andre på skolen, meld fra 
om det til kontaktlæreren din når du får innkalling til møte. Andre elever eller foresatte til elever 
under 18 år på Vg2 som ønsker å snakke med kontaktlærer eller andre ressurspersoner på skolen, 
meld fra om det når vi møtes søndag. 
 
Bøker, PC og annet utstyr til opplæringen 
Skolebøker og kalkulator låner du av skolen. Du må selv ha med gymklær / gymsko, skrivesaker og 
PC m/hodetelefoner eller øreplugger. 
 
Alle elever på programområde naturbruk må ha arbeidsklær og vernesko / vernestøvler fra 
første skoledag. Verneutstyr til skogbruksopplæring (bukse, sko og hjelm) kan lånes av skolen, hvis 



 

du ikke ønsker å kjøpe ditt eget utstyr. Mer om utstyrsbehov finner du på utstyrslista nederst i 
brevet. Biblioteket i Tanabru låner ut utstyr til turer / friluftsliv, så hvis du mangler noe kan du 
kanskje spørre om å låne der i stedet for å kjøpe nytt (tlf.: 464 00 318). 
 
Skoleskyss: 
Skoleskyss er gratis for elever som bor / har hybel mer enn 6 km fra skolen. Du melder om behov 
for skoleskyss her. Du kan melde om behov for skoleskyss så snart du har fått tilbud om skoleplass 
i Vigo. 
 
Hus og mat: 
Du som ønsker å bo på elevhjemmet krysser av for det i elevopplysningsskjemaet. Vi tildeler rom 
fortløpende til elevene på Vg1, dvs. de yngste elevene. Øvrige rom fordeles så snart resultatet av 
2. inntaket er klart ca. 2.8. Gjør oppmerksom på at det å leie rom på elevhjemmet inkluderer kost i 
kantina, 3 måltider daglig alle skoledager. 
 
Elevhjemmet åpner for innflytting søndag 21.8. fra kl. 10.00. Om du må flytte inn tidligere, ta 
kontakt så ser vi hva vi kan få til. 
 
Ha med egen hest eller hund til skolen? 
Søknad om stallplass eller søknad om å ha med hund/smådyr på elevhjemmet, gjøres på et eget 
søknadsskjema. Søknadsskjemaet og mer info om dyrehold på skolen, finner du på skolens 
nettside. Skjemaet sendes på e-post til skolen: tana.vgs@tffk.no. Du som skal ha med hund / 
smådyr på elevhjemmet, får rom i andre etasje. 
 
Stipend og lån fra Statens Lånekasse:  
Så snart du har takket ja til skoleplass i Vigo kan du søke om stipend eller lån. Mer informasjon om 
stipend og lån finner du på lånekassens sider. 
 
Priser: 
Prisene som gjelder skoleåret 22/23 for hus, mat eller stallplass, finner du på skolens nettside. 
 
Hører fra deg hvis du har spørsmål om andre ting.  
 
 
Ønsker deg en super sommer og gleder oss til å treffe deg til høsten  ! 
 
 
Vennlig hilsen 
Tana videregående skole 
Deanu joatkkaskuvla 
 
 
Eva Britt Birkenes 
Rektor 
 
 
Vedlegg:  Utstyrsliste Vg2 Landbruk og gartnernæring / Vg2 heste- og dyrefag1 
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Utstyrsliste Vg2 Landbruk og gartnernæring / Vg2 heste- og dyrefag 
 
 
Generelt utstyr til all undervisning:  
 PC, hodetelefoner / øreplugger til PC 
 Skrivesaker og notatbøker 
 Gymklær og sko 

 
Arbeidsklær / - utstyr til praktisk opplæring:  
 2 sett arbeidsklær (kjeldress eller bukse + jakke) 
 Vernesko til praksis 
 Vernestøvler/sko til fjøs  
 Vernebriller 
 Hørselvern/ørepropper 
 Arbeidshansker sommer og vinter 
 Hodelykt 

 
Til friluftsliv: 
Alle elevene på Vg2 skal delta sammen med Vg1 på en overnattingstur høst -20. Til det trengs 
følgende turutstyr: 
 Ryggsekk 80 l eller mer 
 Liggeunderlag 
 Sovepose høst-vinter 
 Fjellsko/støvler 
 Turbukse/jakke 
 Kniv 
 Bestikk/kopp/fat/termos 
 Varmt undertøy/longs/genser 
 Lue/votter 
 Regntøy 
 Kompass 

 
Alt utstyr bør være klart til skolestart, men turutstyret kan skaffes i løpet av første skoleuke. 
Mangler du utstyr, kan du låne på biblioteket i Tana.  
 
Husk: Hvis du ikke kan delta på overnattingsturer av helsemessige årsaker er det viktig at dette 
dokumenteres med legeattest ved skolestart, så vi kan jobbe for å legge til rette for å nå 
læreplanmålene på andre måter, allerede fra skolestart. 
 

  



 

Elever som skal gå Vg2 hestefag eller ha YFF ridning / hest trenger: 
 

 Rideklær (sommer/vinter) 
 Ridestøvler eller sko med hæl, og som dekker ankelen (sommer/vinter) 
 Ridehansker (sommer/vinter) 
 Ridehjelm og sikkerhetsvest om du har.  

  
Skolen har ridehjelmer og sikkerhetsvester til utlån, men det er alltid en fordel med privat 
sikkerhetsutstyr. 
  
Har du spørsmål om utstyr som du trenger, ta kontakt med faglærer. 
 
 

Oppdatert 7.7.22 


