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VELKOMMEN TIL ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE
Du er kommet inn som elev på Alta videregående skole for skoleåret 2018-2019. Vi ønsker deg
velkommen til skolestart mandag 20. august 2018 i skolens nye auditorium. Etter en kort
velkomsttale av rektor samt presentasjon av rådgivere, ledere og andre støttefunksjoner, vil
kontaktlærerne følge dere til klasserommet. For å få en god flyt når dere skal gå til klasserommene,
vil dere sitte samlet klassevis. Utenfor auditoriet vil henge oversikt over hvilken klasse du skal gå og
hvilken rad din klasse skal sitte på. Alle møter opp i auditoriet etter følgende oppmøteplan:
Kl slett
Kl 09.00
Kl 11.00
Kl 12.00
Kl 13.00

Grupper
Vg1 Studieforberedende programfag (studiespesialisering, idrett, medier/kommunikasjon,
musikk/dans/drama) og Vg0 forberede år for minoritetsspråklige elever
Vg1 Yrkesforberedende programfag (design/håndverk, helse/oppvekst,
restaurant/matfag, service/samferdsel, teknikk/industriell produksjon, byggfag, elektro)
Vg2 og vg3 studieforberedende programfag inkludert påbygning
Vg2 yrkesforberedende programfag og vg3 yrkessjåfører

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter opp første skoledag, vil du miste skoleplassen din
dersom du ikke har gitt beskjed eller avtalt noe annet i forkant.
På skolens hjemmeside www.alta.vgs.no finner du all nødvendig informasjon i forbindelse med
skolestart, som f.eks. elev-PC, skoleskyss, stipend og lån, elevhybler osv.
Vi trenger flere opplysninger om deg og dine foresatte/pårørende; hvor invitasjon til foreldremøte
skal sendes, om eleven bor fast hos en/begge foreldre, hvem som eventuelt skal betale for leie av
elevPC, tapte skolebøker eller kostpenger og om fotografier fra skoleaktiviteter kan publiseres på
skolens webside. Før skolestart må derfor foreldre/foresatte for elever under 18 år og elever over 18
år registrere elevopplysninger i vår selvbetjeningsportal https://selvbetjening.ffk.no.
Det er åpen skole for elever og foresatte lørdag 18.august fra kl. 11 – 15 med oppmøte i kantina.
Rådgivere og ledere er tilgjengelig for samtale og omvisning. Det blir et kort informasjonsmøte for
foresatte til borteboere kl. 14 i kantina.
Elevboligene vil være klare for innflytting samme dag fra kl. 10.
Dersom det er noe du lurer på, kan du kontakte oss på telefon 78 96 45 00 eller e-post:
altavgs-postmottak@ffk.no. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved skolen.

Med vennlig hilsen

Inger Persen
Alta videregående skole
Tlf 78 96 45 00
Fax: 78 96 45 01
E-post: Altavgs-Postmottak@ffk.no

Rektor

2

