VELKOMMEN SOM
ELEV HOS OSS
"Mangfold, mestring, læring"

Polarsirkelen videregående skole
"STOR INORD"

VELKOMMEN SOM ELEV VED POLARSIRKELEN VGS
Vi takker deg for at du har søkt skoleplass
ved skolen vår, og ønsker deg hjertelig
velkommen.
Skolen har ca 1 000 elever og rundt 280 ansatte.
Skolen har fokus på kunnskap og ferdigheter i
et inkluderende opplæringsmiljø.

Ved Polarsirkelen videregående skole er likeverd, respekt og toleranse grunnleggende
verdier. Det betyr at ALLE har lik verdi uavhengig av kjønn, alder og rolle.
Polarsirkelen videregående skole skal motivere og gi rom for kreativitet i fremtidsrettet
opplæring i et rikt fagmiljø. Skolen skal bidra til å hjelpe den enkelte elev med å sette seg
mål for framtiden, yte sitt beste og forberede seg til videre utdanning og yrke i et samfunn i
endring.
Vi har et særlig fokus på tett oppfølging av elevene, og kontaktlærerne jobber i team med
andre faglærere for å sikre nettopp dette.
Andre fokusområder er vurdering for læring og god klasseledelse.
Vi håper du får et lærerikt og fint år her hos oss, og ønsker deg lykke til.

Rektor Polarsirkelen videregående skole
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PRAKTISK
INFORMASJON
DET ER MANGE SØKERE
TIL SKOLEPLASS, OG
DET ER NOEN SOM STÅR
PÅ VENTELISTER.
Skolen forventer at du møter første skoledag til oppgitt tidspunkt. Hvis du av en eller
annen grunn ikke kan møte, er det viktig at du på forhånd gir skriftlig beskjed om dette til
oss, helst pr e-post, polarpost@vgs.nfk.no. Hvis du ikke gjør det, risikerer du å miste
skoleplassen din.
Hvis du har spesielle behov, eller noe skolen bør ta hensyn til for at du skal få utbytte av
opplæringa, er det svært viktig at vi får informasjon om dette. Gjør derfor kontaktlæreren din
oppmerksom på dette når dere har første samtale.
Skolebevis
Skolen benytter Pocket ID som skolebevis. Her registrer du deg på en APP, tar et bilde
som er representativt for deg. (Lærer vil hjelpe deg med dette første skoledag) Det må
godkjennes av systemansvarlig. Pocket ID benyttes når du skal registrere lån av bøker,
pc, pc lader etc.
Skoleskyss
Elever i videregående skole som har krav på skoleskyss, må søke om skyss på nett.
Så snart du har fått bekreftelse på at du har kommet inn på studiet må du søke om skoleskyss.
Dette gjelder også 10. klassinger som skal begynne på videregående skole skoleåret til høsten.
Elever som har rett til skoleskyss, avstand hjem/hybel - skole, min. 4 km, må ha busskort.
For informasjon: https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/
For å søke: https://minskyss.nfk.no
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Materiell, utstyr og lærebøker
Bøker til fellesfag og programfag får du
lånt av skolen. PC til bruk i opplæringen
får du leie.
Skal du gå ved et utdanningsprogram
som krever spesielt utstyr, finner du
informasjon om hva du må anskaffe på
nettsiden vår: utstyrslister.

PC og læremidler
For utfyllende informasjon, viser vi til Nordland fylkeskommunes hjemmesider,
Elevavtale for PC og læremidler i skolen
Hybelboer
For de elevene som skal bo på hybel, arrangeres et felles orienteringsmøte søndag før
skolestart kl. 1700. Det legges ut info om sted for møtet på hjemmesiden i løpet av sommeren.
Elevundersøkelser
Skolen gjennomfører hvert år ulike
undersøkelser, blant annet elevundersøkelsen.
Dette er en viktig undersøkelse som brukes til å
forbedre den opplæringen vi tilbyr.
Undersøkelsen er frivillig, men det er svært viktig
at så mange som mulig besvarer denne.
Informasjon finner du på:
http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/

KONTAKTINFO:
Har du behov for å ha kontakt med skolen, kan vi nås på følgende måte: Tlf.:75 65 30 00
Mail:

polarpost@vgs.nfk.no

Facebook: Søk etter Polarsirkelen videregående skole og lik oss. Da får du
oppdatert informasjon om det som skjer ved skolen. Her følger linken til
Facebooksiden vår: https://www.facebook.com/PolarsirkelenVgs/
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ELEV- OG LÆRLINGETJENESTEN
Elev- og lærlingetjenesten består av rådgivere, Oppfølgingstjeneste, helsetjeneste og formidlingskoordinator

Mari Norsteien
Leder Elevtjenesten.

Berit
Skjelvik
Rådgiver

Bjørn
Oddvang
OTAnsvarlig

Trude
BorchgrevinkPersen
Rådgiver

Kristine
Marie
Møllevik
Rådgiver

Kristin
Strand
Formidlings
koordinator,
OTKoordinator
og Rådgiver

Oppfølgingstjenesten har som oppgave å følge opp elever/lærlinger som av ulike
årsaker står i fare for å slutte med videregående opplæring/læretida si, eller elever som
ikke har søkt/begynt på videregående opplæring eller læretid.

Mai Chatrin Presteng
Helsesykepleier

Morten Inge Kristensen
Miljøarbeider

Helsesykepleierne skal
bistå elevene ved alle
helsespørsmål, både
fysiske og psykiske

Aina
Lillemo
Miljøarbeider

Miljøtjeneste
Skolen har fra høsten 2020
hatt en miljøtjeneste som
skal være til stede for
elevene i pauser og på
ettermiddagstid.

Hybelboermøte
Hver høst, dagen før skolestart inviterer skolen alle hybelboere med foresatte til et informasjonsmøte på skolen. Som
regel vil dette være på søndag før skolestart. Følg med på skolens hjemmesider for nærmere informasjon:
https://polarsirkelen.vgs.no/
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STIPEND FRA LÅNEKASSEN
ALLEELEVER MED UNGDOMSRETT FÅR
UTSTYRSSTIPEND FRA LÅNEKASSEN.
Husk at du må søke for å få stipend. Når du søker,
sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til
andre stipendier. Lærlinger får ikke utstyrsstipend,
men kan ha rett til andre stipendier.
Søk om stipend fra www.lanekassen.no når du har
fått opptak.

Les mer om stipend og lån i Lånekassen på www.lanekassen.no, og sjekk
Lånekassens Facebookside for deg i videregående skole:
www.facebook.com/lanekassen.vgs.
Vi gjør oppmerksom på at hvis du har tenkt å søke fritak i fag, eller av andre grunner ikke er
fulltidselev, kan stipendet ditt bli redusert. Ta kontakt med skolen vedrørende dette, gjerne
før skolestart.

