
       Heggen videregående skole 

Velkommen som elev ved Heggen videregående skole 

skoleåret 2020/2021 

 

Du er nå tilbudt skoleplass ved Heggen videregående skole. Vi gratulerer deg med valget, og 

ønsker deg velkommen til tre fine år på Heggen.  

 

I høst vil skolegangen være preget av situasjonen rundt covid-19-viruset. Vi planlegger for en 

tilnærmet normal skolehverdag, men smittevernstiltakene vil stille store krav til alle som er en 

del av skolefelleskapet. Vi vil bruke tid til å gå gjennom de ulike tiltakene på skolen, men de 

viktigste tiltakene har vi blitt godt kjent med gjennom våren og sommeren: 

 

1. Hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke være på skolen 

2. Gode hosterutiner og god hygiene 

3. Redusert kontakt mellom personer og en meters avstand til personer du ikke er i 

gruppe med 

 

Det er viktig at hver enkelt av oss tar ansvar for å følge smittevernrådene, både på skolen og 

ellers i samfunnet, slik at vi bidrar til at smittesituasjonen holder seg på et så lavt nivå som 

mulig. På den måten viser vi omsorg for andre og holder oss friske. 

 

Det er vedtatt at skolen skal slås sammen med Stangnes Rå videregående skole, og i løpet av 

noen år skal den nye skolen flytte inn i nytt skolebygg i sentrum. Heggen har derfor sammen 

med Stangnes Rå videregående skole utviklet en pedagogisk plattform for vår praksis frem 

mot sammenslåingen og at det nye skolebygget står klart.  

 

Skolens visjon er «Sammen bygger vi fremtidens kompetanse». Våre verdier er modig, raus 

og bærekraftig. Vi ønsker at våre verdier skal komme til syne gjennom skolens praksis og 

hos alle elever og ansatte. 

 

For at oppstarten skal bli best mulig for deg, gir vi først litt praktisk informasjon om 

lærebøker og ordningen rundt innkjøp av datamaskin til bruk i videregående skole. I tillegg 

vil vi informere om valg av språk. 

 

For deg som er tatt opp som musikkelev på Vg1 Musikk, dans og drama, er det et skjema 

med spørsmål om instrument som du må svare på og returnere til skolen snarest mulig. 

 

Lærebøker: 

Du trenger ikke å kjøpe lærebøker. Alle elever låner bøker på skolen og leverer disse tilbake 

når skoleåret er over. 

 

Vedlagt i velkomstbrevet ligger et bokskjema. Dette må du fylle ut og ta med på skolen første 

skoledag. 

 



Datamaskin: 

Alle elever ved Troms fylkeskommune som begynner på videregående skole, må bruke 

bærbar datamaskin i undervisningen.  

I hovedsak er det to ulike alternativer: 

• Alternativ 1: Hvis du allerede har en datamaskin som oppfyller fylkeskommunens 

minstekrav trenger du ikke kjøpe ny 

• Alternativ 2: Bestill en bærbar datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler 

Se mer informasjon om krav til spesifikasjoner og vilkår for innkjøp av datamaskin på 

fylkeskommunens hjemmesider: 

https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/aktuelt/informasjon-om-elev-pc.18059.aspx 

 

 

Elevopplysninger: 

Vedlagt ligger også et skjema for elevopplysninger. Vi ber om at du fyller ut informasjonen 

og tar skjemaet med på skolen ved oppstart.  

 

Klasseinndeling: 

Vi forsøker å sette sammen klassene slik at læringsmiljøene skal bli best mulig. Derfor ser vi 

på en rekke elementer når førsteklassene deles inn i grupper, blant annet:  

• Vi blander elever fra flere ungdomsskoler 

• Ingen elever skal være alene fra en ungdomsskole 

• Språkvalget kan være førende 

 

Språk: 

Vedlagt ligger også et informasjonsskriv om valg av fremmedspråk i videregående skole som 

vi oppfordrer dere til å lese. Vi vil også minne på at vi tilbyr de fleste former for samisk, både 

for elever som har samisk som morsmål til elever som aldri har snakket samisk.  

 

Skolestart er mandag 17. august kl. 08.20.  

Du skal som elev på Vg1 møte i indre skolegård kl.08.20. På grunn av situasjonen med 

Covid-19 og ivaretakelse av smittevern vil opprop av elever på vg1 i år foregå utendørs i 

indre skolegård. Kle deg derfor etter været. 

Det vil bli full skoledag allerede fra første dag. Ta derfor med deg matpakke. Skolens kantine 

er også åpen, men vi anbefaler alle å ta med matpakke. 

 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og ønsker deg velkommen til tre flotte år på Heggen! 

 

Med vennlig hilsen 

Heggen videregående skole 

 

 

Tom Andre Johnsen 

Rektor 

https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/aktuelt/informasjon-om-elev-pc.18059.aspx

