
Velkommen til Polarsirkelen videregående skole 
 

Velkommen som elev ved Polarsirkelen videregående skole, og gratulerer med valget av 

utdanning! Skolens mål er at du som elev skal få et godt og trygt læringsmiljø slik at du kan 

yte og lære best mulig. Nytt av året er at alle førsteklasseelever vil få et individuelt 

oppstartstidspunkt der foresatte inviteres med. Møtet har som hensikt å skape en tidlig 

relasjon mellom elev, lærer og foresatt, samtidig som du som ny elev får praktisk og god 

informasjon om skolegangen. 
 

Velkomstmøtet mellom kontaktlærer, elev og foresatt er mandag 22. august. Du vil få en 

transpondermelding (SMS) om oppmøtetid og -sted innen fredag 19. august. Beregn deg 

oppmøte i god tid før møtestarttidspunktet. Det vil være begrenset mulighet til parkering. 

Første møte i samlet klasse blir tirsdag 23. august. 

 

Første skoledag vil bestå av disse elementene: 

- Startsamtale mellom deg og din kontaktlærer. Vi oppfordrer også foresatte til å delta 

på denne samtalen. Samtalen følger en oppsatt mal og har en tidsramme på 20 

minutter. Ved behov for mer tid med kontaktlærer avtales et nytt møte. 

- Fotografering til POCKET-ID. Dette vil bli ditt skolebevis. Skolebevis - Nordland 

fylkeskommune (nfk.no) 

- Bokutlevering. Vi har som mål at du får dine trykte læremidler utlevert på 

klasserommet. Disse kan du enten ta med deg hjem eller legge i ditt eget låsbare 

bokskap på skolen. NB! Ta med hengelås til bokskapet! 

- PC-utlevering (omfatter ikke alle Vg1-elever første skoledag. Vi har som mål at 

samtlige elever skal ha fått utlevert PC i løpet av de tre første skoledagene). 

- Det er svært viktig at dine foresatte på forhånd har signert elevavtalen for leie 

av PC og læremidler. Signere PC-avtale - Nordland fylkeskommune (nfk.no) Se 

nærmere informasjon under. Avtalen åpner for signering torsdag 18. august.  

- For elever på studieforberedende programmer: informasjon om valg av 

matematikkvariant (T eller P) og 2.fremmedspråk (tysk, spansk, fransk eventuelt 

morsmål for elever med minoritetsbakgrunn). 

- For elever på idrettsfag: valg av programfag, for eksempel topp- eller breddeidrett. 

 

Før møtet må du derfor: 

- Lage deg passord til din Feide ID ved å gå til passordportal og velge «Aktiver 

brukerkonto».  

- Signere elevavtale.  

- Ha med bank-ID på mobil / kodebrikke eller vigo-koder. 

- Ha med foresattes e-postadresser/telefonnummer. 

 

Andre gjøremål som du kan gjøre før skolestart er: 

- Opprette digital postkasse: Velg digital postkasse | Norge.no 

- Skoleskyss søkes elektronisk. Gjelder elever med mer enn 4 kilometer skolevei: 

Skoleskyss i videregående skole - Nordland fylkeskommune (nfk.no) 

- Søke utstyrsstipend: vigo.no for elever med ungdomsrett. Andre søker Lånekassen 

(lanekassen.no) 

 

https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/digitalt-skolebevis/
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/digitalt-skolebevis/
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/pc-i-skole/signer-pc-avtale/
https://aka.ms/sspr
https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse
https://www.nfk.no/tjenester/kollektiv-og-veg/skoleskyss-i-vg-skole/
https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
https://lanekassen.no/
https://lanekassen.no/


 

Gratis læremiddelordning og PC-ordning i Nordland fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune har en egen nettside for elektronisk avtalesignering og betaling, for 

elevPC- og læremiddelordning. Adressen til nettsiden er: https://www.nfk.no/elevavtale  

Foresatte til nye Vg1-elever høsten 2022 må inn på denne for signering og betaling.  

Nordland fylkeskommune vil sende ut informasjonsbrev om PC-ordning, gratis 

læremiddelordning og portalen for elektronisk signering og betaling i slutten av juli. Før 

skolestart vil vi sender ut SMS med brukernavn som skal benyttes i forbindelse med signering 

av kontrakt. SMS-en sendes til mobilnummeret som oppgis ved søking til 

skoleplass. Skjemaløsning for signering og betaling vil åpnes etter at SMS med 

brukernavn-Feide er sendt ut.  

Det er foresatte som skal logge seg inn og elektronisk signere 

på https://www.nfk.no/elevavtale . I løsningen kan man betale leie av elevPC. Det gis en 

rabatt på 400 kroner ved betaling i portalen. 

De som ikke ønsker å betale i skjema ved signering, vil få faktura tilsendt en gang per 

skoleår.    

Utfyllende informasjon om signering av avtale og betaling ligger i portal som dere finner 

her: https://www.nfk.no/elevavtale 
 

https://www.nfk.no/elevavtale
https://www.nfk.no/elevavtale
https://www.nfk.no/elevavtale

