
       Heggen videregående skole 

Velkommen som elev ved Heggen videregående skole 

skoleåret 2022/2023 

 
Du er nå tilbudt skoleplass ved Heggen videregående skole. Vi gratulerer deg med valget, og 
ønsker deg velkommen til fine år på Heggen.  
 
Skolen er ikke bare en institusjon, men et lite samfunn med rundt 600 mennesker, og derfor er 
vi avhengige av at vi tar vare på hverandre og omgivelsene våre. Her på Heggen videregående 
skole ønsker vi å skape et godt fellesskap.  
 
Selv om koronapandemien ikke lengre krever smittevernstiltak, og fraværsgrensen er tilbake 
som før, er det viktig at hver enkelt av oss tar ansvar for å følge generelle råd om sykdom når 
det er behov for dette. De generelle rådene er å holde seg hjemme hvis man er syk, slik at man 
blir frisk og forhindrer at andre blir smittet av sykdom. På den måten viser vi omsorg for oss 
selv og de andre rundt oss.  
 
Her på skolen vil alle gjøre sitt ytterste for at nettopp du skal lykkes faglig og sosialt, men det 
er først og fremst du selv som legger det viktigste grunnlaget for å nå dine mål. Dette gjør du 
gjennom å være til stede i undervisningen, ha god arbeidsinnsats og engasjere deg i ulike 
aktiviteter her ved skolen. I tillegg kommer skolen til å ha et ekstra fokus på klassemiljøet, og 
ditt bidrag i disse prosessene vil være svært viktig. Gjennom Maestro-prosjektet ønsker vi at 
alle skal få opplæring i å skape grunnlaget for en god skolehverdag, både faglig og sosialt. 
Heggen skal være en trygg og god plass for alle. 
 
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. 
 
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 i Troms og Finnmark 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/elevtjenester/elev-pc/ 
 
 
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. De fleste har 
valgt ønsket fremmedspråk i søknaden. Ønsker du å bytte fra dette valget, ta gjerne kontakt 
med oss før skolestart.  
 
Skolestart er mandag 22. august kl. 08.20.  

Du skal som elev på Vg1 møte i skolens aula kl.08.20.  

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 flotte år på Heggen! 
 
Med vennlig hilsen 
Heggen videregående skole 
 
 
Tom André Johnsen 
Rektor 


