Sør Trøndelag fylkeskommune
12. juli 2017

Tiller videregående skole

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole skoleåret 2017/2018

Skolen starter torsdag 17. august, og du skal møte i kantina som ligger i 1. etasje.






Kl. 0800
Kl. 0900
Kl. 0900
Kl. 1030
Kl. 1200

Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT)
Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge
Vg1
Vg2
Vg3

Infohefte
Alle må gå inn på www.tiller.vgs.no (klikk på bildet på forsiden) for å finne nødvendig informasjon.
Der finner du blant annet skolens informasjonshefte og ordensreglement Det er viktig at du og
foresatte leser heftet og reglementet.
Kontaktinformasjon for elev og foresatte
Det er også viktig at du og foresatte fyller ut det elektroniske skjemaet "Informasjon om elev og
foresatte skoleåret 2017/2018" som dere finner på hjemmesiden. Dette er spesielt viktig med
tanke på at vi kan nå både deg og foresatte ved behov.
Foreldretilgang til itslearning
Foresatte kan krysse av at de ønsker foreldretilgang til itslearning i skjemaet nevnt over eller gi
beskjed til kontaktlærer når skolen har startet. Hvis du er over 18 år, må skolen ha skriftlig
godkjennelse fra deg for at foresatte skal få tilgang.
Skjema for elevsamtale
I løpet av den første skoleuka gjennomføres en elevsamtale med kontaktlæreren. På hjemmesiden
finner du et skjema som du skal fylle ut og ta med til skolestarten. Dette vil bli brukt som
utgangspunkt for samtalen. (Gjelder ikke AHT.)
Skolebøker
Skolebøker lånes på skolens bibliotek etter avtale med kontaktlærer. Du finner en bokavtale på vår
hjemmeside. Den må du signere og ta med til skolestarten. Hvis du er under 18 år må også
foresatte signere.
Skoleskyss
Fulltidselever som bor minst 6 km fra skolen (korteste gangbare vei), har krav på fri skoleskyss i
form av elektronisk skole t:kort. Det er merket av på svarkortet fra inntakskontoret (vigo-brevet)
om du har rett til t:kort. Du søker elektronisk på www.stfk.no/skoleskyss. Søk innen 31. juli for å
sikre at kortet er klart til skolestart. Du som har t:kort fra forrige skoleår (også du som kommer fra
ungdomsskolen), skal fortsette å bruke det. Men husk at du likevel må søke.
Du som må søke manuelt skal ha fått beskjed om dette tidligere. Du finner informasjon om dette
på hjemmesiden vår.
Besøksadresse:
Østre Rosten 47

Postadresse:
Postboks 63, Tiller
7475 Trondheim

Telefon:
72 81 13 10

Epost:
Internett:
postmottak.tiller@stfk.no www.tiller.vgs.no
www.facebook.com/
TillerVideregaendeSkole

Datamaskin
Du kan enten ta med din egen datamaskin eller kjøpe en PC via fylkeskommunen.
Les mer om dette på stfk.no/elevpc.
Valg av 2. fremmedspråk
(gjelder Vg1 studiespesialisering og Vg1 medier og kommunikasjon)
Du som skal begynne på Vg1 studiespesialisering eller Vg1 medier og kommunikasjon må velge
2. fremmedspråk. Dersom du ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, kan du velge
fransk eller tegnspråk. Du velger språk elektronisk på vår hjemmeside innen 1. august.
Valg av programfag (gjelder Vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
Elevene på Vg3 påbygging skal velge ett programfag. I år kan du velge mellom biologi,
entreprenørskap og bedriftsutvikling, internasjonal engelsk, psykologi 1 og sosiologi og
sosialantropologi. Selv om du bare skal velge ett fag, skal du sette opp tre ønsker i prioritert
rekkefølge. Du velger fag elektronisk på vår hjemmeside innen 1. august.
Internasjonalisering og demokratiutvikling (gjelder Vg1 studiespesialisering)
Har du lyst til å gå studiespesialisering med internasjonalisering og demokratiutvikling?
Les mer om tilbudet på hjemmesiden og fyll ut elektronisk skjema innen 1. august
hvis du velger dette!
Husk å svare inntakskontoret
Vi gjør oppmerksom på at dette brevet blir sendt til alle som har fått plass ved Tiller videregående
skole kommende skoleår. Dersom du ikke allerede har bekreftet at du tar skoleplassen, er det viktig
at du svarer inntakskontoret innen fristen, 17. juli. Hvis ikke, risikerer du å miste plassen. Har du
takket nei til plass på Tiller, kan du se bort fra dette brevet.
Åpningstid i sommerferien
Skolen er stengt 24. – 28. juli (uke 30), men har ellers åpent kl. 0900 – 1500.
Hvis ytterdøra er stengt, bruk ringeklokka på stolpen foran hovedinngangen.
Ta kontakt hvis du har spørsmål – vel møtt til skolestart!

Med vennlig hilsen

Kirsti Horne
rektor

tiller.vgs.no

TillerVideregaendeSkole

