6. juli 2018
Til deg som skal begynne på Tertnes videregående skole!
Det er en glede å ønske deg velkommen som elev her ved skolen vår! Vi håper at du ser frem
til å begynne her, at du kommer med forventninger til oss som skole, og at du selv er motivert
for å lære deg mye de neste årene.
Du er sikkert spent på hva som venter deg første skoledag, torsdag 16. august. Vi vil derfor si
litt om hvordan vi ønsker å ta imot deg som er ny her.
Målet vårt er å begynne arbeidet for å skape et godt klasse- og skolemiljø så raskt som mulig.
Et godt miljø er ikke bare viktig for trivselen din, men også for skolearbeidet.
Det første vi må sørge for, er å bli bedre kjent. Torsdag 16. august vil derfor alle nye elever
og foreldre delta i en «oppstartssamtale» med kontaktlærer. Dere får en egen innkalling
i uke 32 som oppgir tid og sted. I en slik samtale er det rom for å stille spørsmål, men det er
også bra om du er forberedt på å fortelle litt om deg selv, særlig om det er noe du ønsker at vi
skal ta hensyn til. Vi vet av erfaring at god kommunikasjon og et tett samarbeid mellom skole,
elev og foreldre legger et godt grunnlag for tiden din videre som elev.
Det blir en del praktiske gjøremål den første uken på skolen. Alle elever skal registrere seg på
biblioteket og få lånekort. Da sikrer du deg gratis lån av lærebøker. Du får timeplan, en
omvisning på huset, møter nye lærere – bare for å nevne noe. Elevene får beskjed om tid og
sted for disse gjøremålene ved skolestart. PC har du ordnet med selv (se «informasjon om
elev-PC» på skolens hjemmeside: http://www.hordaland.no/tertnesvgs). Her finner du også
informasjon «Om inndeling av klasser».
Onsdag 22.08 planlegger vi en «bli kjent-dag» for alle på skolen. Denne dagen handler det om
å skape et sosialt miljø. Du har frem til dette tilbragt mest tid med klassen du skal gå i, men nå
møter du alle elevene ved skolen hverandre gjennom forskjellige aktiviteter. Vi runder av
dagen med hyggelig samvær og grilling på skoleplassen. Denne dagen får du også et møte
med elevrådet. Elevrådet arbeidet med saker på vegne av elevene ved skolen. For oss er det
viktig å få frem at vi ønsker aktive og engasjerte elever. Vi ønsker å oppfordre deg til å delta i
dette arbeidet, slik at din stemme blir hørt.
Så et viktig tips: Husk å bekrefte at du tar imot plassen når du nå har fått beskjed om inntak
fra Inntakskontoret.
Da gjenstår det bare å ønske fortsatt god sommer! Vi gleder oss til å møte deg i august.
På vegne av alle oss ved Tertnes videregående skole,

Line Skage (rektor)
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