Tana 9.7.21

Tana videregående skole / Deanu joatkkaskuvla

Til deg som har fått skoleplass ved Tana vgs

Velkommen til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse og Vg3 Naturbruk
studieforberedende ved Tana videregående skole
Velkommen som elev ved Tana videregående skole

!

Vedlagt finner du info om smått og stort som vi tror du har behov for å vite noe om. Brevet sendes
digitalt med lenker til info på skolens / fylkeskommunens nettsider. Hvis du ikke åpner brevet
digitalt, får du det tilsendt pr post etter noen dager - og da fungerer ikke lenkene særlig godt. I så
fall finner du brevet og lenkene på skolens nettside.
Kanskje har du helt andre spørsmål? I så fall, ta kontakt med oss på sosiale medier, tlf. eller e-post.
Tilbakemelding fra deg til skolen
Du bekrefter som vanlig i Vigo at du takker ja (eller nei) til skoleplass.
I tillegg må du fylle ut et digitalt elevopplysningskjema som sendes til skolen. Er du under 18 år,
må foreldrene dine fylle ut skjemaet.
Skolestart
Skoleåret starter søndag 22.8.21 kl. 13.00. Da ønsker vi at alle elever og foresatte til elever under
18 år, møter på skolen. Det er felles info fra kl. kl. 13.00. Da møter du kontaktlærer, rådgiver og
andre nøkkelpersoner på skolen. I tillegg blir alle elever og foresatte kalt inn til en samtale med
kontaktlærer i løpet av søndagen. Kontaktlærer avtaler møtetid med deg / dere i løpet av uke 33.
Det er viktig at du / dere fyller ut og sender inn elevopplysningskjemaet så snart du takker ja til
plass. Da vet vi at vi har rett kontaktinfo til deg og foresatte.
Bøker, PC og annet utstyr til opplæringen
Skolebøker og kalkulator låner du av skolen. Du må selv ha med gymklær / sko og skrivesaker /
PC.
Alle elever trenger PC i undervisningen. For deg som går Vg3 er det ingen endring i leie-PC
ordningen fra forrige skoleår. Hvis du ikke har PC kan du skaffe det gjennom fylkeskommunens
avtaler. Mer info om avtalene finnes på fylkeskommunens nettside.

Postadresse:
Birkelund 44, 9841 Tana / Deatnu

Kontakt:
E-post: tana.vgs@tffk.no
Telefon: 78 96 39 00

Nettside:
tana.vgs@no

De første ukene skal vi være en del ute. Da trenger du klær/sko som kan brukes både i godt og
dårlig vær.
Skoleskyss:
Skoleskyss er gratis for elever som bor mer enn 6 km fra skolen. Info om hvordan du søker
skoleskyss finner du her.
Hus og mat:
Du som ønsker å bo på elevhjemmet krysser av for det i elevopplysningsskjemaet. I år tildeler vi
rom fortløpende til elevene på Vg1 dvs. de yngste elevene. Øvrige rom fordeles så snart resultatet
av 2. inntaket er klart ca. 2.8.21. Gjør oppmerksom på at det å leie rom på elevhjemmet inkluderer
kost i kantina – 3 måltider daglig alle skoledager.
Elevhjemmet åpner for innflytting søndag 22.8.21 fra kl. 11.00. 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 eller hund i
hundegården, gjøres på et eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet og mer info om dyrehold på
elevhjemmet / i hundegården finner du på skolens nettside. Skjemaet sendes på e-post til skolen:
tana.vgs@tffk.no. Du som skal ha med deg hund / smådyr på elevhjemmet får rom i andre etasje.
Som du skjønner av det som står ovenfor, er vi ingen «allergivennlig» skole. Du som er allergisk
mot dyr vil nok få problemer med å bo på elevhjemmet.
Stipend og lån fra Statens Lånekasse:
Så snart du har takket ja til skoleplass kan du søke om stipend eller lån. Mer informasjon om
stipend og lån finner du på lånekassens sider.
Priser:
Prisene gjelder skoleåret 21/22 for hus, mat, stallplass eller plass til hund i hundegården 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
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