
Velkommen til 
Bli Kjent samling!



Oppstart av skoleåret 2022-23

Onsdag 17.august kl.10

Ca 85 elever fordelt på 4 klasser, 17-25 elever pr klasse

Onsdag 

Alle klasser/trinn samles i hallen for velkomst og informasjon.

Så klassevis, informasjon, timeplan og omvisning m.m.

Hybelboerne (10-12 elever på Vg1?) blir invitert på felles frokost sammen med fadderne kl 9

Det blir flere aktiviteter med hybelboer og faddere den første måneden. 

Fra og med torsdag 18.august - timeplan følges 

Aktivitetsdag fredag 19.august (værforbehold)

Skolerute 2022-23 ligger på hjemmesiden vår under Skoleinformasjon / Dokumenter og planer



Oppstart av skoleåret 2022-23

Bli Kjent Tur

⚫ Klassevis 3 dager med to overnattinger 

⚫ Noen idrettslærere, kontaktlærere og sosiallærere deltar

⚫ En klasse går i perioden onsdag-fredag 24.-26.august (uke 34), 

og de tre andre går 29.august – 2.september (uke35)

Mer info fra Leif



Kommunikasjon skole/hjem

⚫ E-poster fra kontaktlærer

• Viktig at alle fyller ut riktig e-postadresse til 

foresatte på skjema ved skolestart

• Samtykke fra foresatt/elev

⚫ Informasjonsmøter for foresatte

etter noen få uker.

⚫ Konferanse-timer



Kommunikasjon skole/hjem

HTG bruker

Visma In School

For at foresatte skal få tilgang (begrenset til utvalg) må 

skolen ha foresattes fødselsnummer (11-sifre). 

Innhentes på informasjonsmøtet i september. Frivillig.



MAC (Vg1) 

Ordningen administreres av 
Bjarte T. Lauritsen

tlf 52 22 32 08 – epost 

mac@htg.vgs.no

Se info som fulgte med opptaksbrev

⚫ Siste frist for bestilling

onsdag 15.juni 2022

Spesifikasjoner og pris i informasjonsskriv som fulgte med 

brevet med tilbud om skoleplass.

mailto:mac@htg.vgs.no


Matematikk 1P (praktisk) og 1T (teoretisk)

Matematikkgrupper skoleåret 2022-23

Matematikk 1P v/oppstart 2 grupper 

3 grupper fra desember

Matematikk 1T 2 grupper

Mulighet for «prøvetid» i 1T noen uker aug/sept. 

Det blir nok noe bytte fra 1T til1P før det setter seg utpå høsten. 

Byttefristen går frem mot juleferien. Fra januar er det ikke mulig å bytte.



2. fremmedspråk

Språkgrupper skoleåret 2022-23

Spansk II To grupper

Tysk II En gruppe

Fransk II En liten gruppe

Tysk 1+2 
(ikke hatt fr.språk på ung.sk.)

En liten gruppe 



Fagdager fredag

Videreføres.

Undersøkelse blant elevene:

⚫ 74% mener vi bør fortsette

⚫ 72 % mener de får stort eller veldig stort utbytte

⚫ 73 % er fornøyde eller veldig fornøyde

⚫ 50 % mener at det å være borte fra timene pga sykdom, reiser 

osv er det mest negative

Mer informasjon om fagdager, og fagdagsplanen får dere ved 

skolestart.



Ploging av fag på Vg1

⚫ Geografi og samfunnsfag, 2 og 3 timersfag

⚫ Alle timene i ett av fagene gjennomføres på 

en termin, og så blir det det andre faget kjørt 

på neste termin

⚫ Standpunkt og mulig uttrekk etter terminen

Fagfordypning, og god resultater!

23.05.14, aems



Digitale skolebøker

⚫ I hovedsak bruker vi ifm Fagfornyelsen

digitale skolebøker på Vg1. Noen få fag kan 

ha papirbøker.

⚫ Hvis noen av ulike årsaker ønsker 

papirutgaver i ett eller flere fag er det fint om 

vi får en kjapp tilbakemelding på det. Ønsket 

sendes til anita@htg.vgs.no

23.05.14, aems



Lånekassen

⚫ Søknad sendes elektronisk på www.lanekassen.no

⚫ Utstyrsstipend
• 2 710,-

• Husk å søke! Alle får uavhengig av foresattes inntekt.

⚫ Borteboerstipend kr 4 979,- pr mnd

⚫ Mer info på nettsiden, www.lanekassen.no

⚫ Elevene blir registrert for oppmøte første skoledag onsdag 17.august, og 

etter det vil de få utbetalt stipend/lån som de har søkt om

http://www.lanekassen.no/
http://www.lanekassen.no/


Hybelliste

For de det er aktuelt for, 10-12 elever?

Sjekk ut hybellisten !

⚫ Ta kontakt med kontoret dersom dere 

har problemer med å få ta i egnet hybel 

adm@htg.vgs.no

telefon 52 22 32 00



«Referat»

Denne presentasjonen blir lagt ut på 

nettsiden vår i neste uke sammen med 

klasselistene.

Foresatte som ikke kunne stille i dag, får 

da anledning til å få litt innblikk i hva vi 

snakket om i dag ☺

23.05.14, aems



Velkommen til skolestart og 
en aktiv skolehverdag

onsdag 17.august kl 10 eller kl 9 (hybelboere) !


