
  Bardufoss videregående skole 
 

 

     
                             Bardufoss 08.07.2022 

 

Velkommen til alle elever ved Bardufoss videregående 
skole, skoleåret 2022/2023 
 
Du er nå tilbudt skoleplass ved Bardufoss videregående skole. Vi gratulerer deg med 
valget og ønsker deg velkommen hit til oss.  
 
Bardufoss vgs skal kjennetegnes av at vi har eleven i sentrum. Vårt mål er å skape 
en fremtidsrettet skole med samhold og entusiasme. 

Skolen skal gjennom bruk av varierte læringsmetoder og sterkt elevfokus bidra til 
faglig og personlig utvikling for alle. 
 
Vi ønsker at du – som elev – skal oppleve gleden ved å mestre skolegangen: 

• Mestre selve læringen – det læringsarbeidet du har tatt på deg ved å bli elev. 
• Mestre møtet med medelever – oppleve trygghet, kunne bli venn og få venner. 
• Mestre møtet med læreren – oppleve respekt og omtanke, få hjelp og 

veiledning. 

Dette kan vi bare få til gjennom aktive elever som tar del i skolehverdagen på en 
positiv måte.  
 
For at oppstarten skal bli best mulig for deg, gir vi først en del praktisk informasjon 
om lærebøker, elev-PC og hvor du skal møte første skoledag.  
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I vårt arbeid legger vi til grunn fire kjerneverdier: 

 
 

1. Lærebøker/elevkontrakt 
Du trenger ikke kjøpe lærebøker. Alle elever låner bøker på skolen. For å få utlevert 
bøker må dere gå inn å signere elevkontrakten her. 

2. Informasjon om elev-pc ordningen 
Alle elever i de videregående skolene i Troms og Finnmark fylkeskommune skal ha 
en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal 
begynne i vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart. 

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig 
forhandler, eller bestille en rabattert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtale.  

Tilbudet om rabattert datamaskin gjelder for elever, også de med voksenrett, som 
begynner for første gang på VG1 i Troms og Finnmark fylkeskommune. Elever i 
innføringsklasser for minoritetsspråklige omfattes også av ordningen. Dette betyr 
også at elever som tidligere har begynt på VG1 i Troms fylkeskommune eller 
Finnmark fylkeskommune ikke omfattes av ordningen. 

Elever som skal begynne i VG2 eller VG3 samt elever som begynner på VG1 på nytt, 
skal benytte datamaskinen de hadde i fjor, og kan ikke kjøpe maskin på denne 
ordningen. 

For de elevene som skal begynner på VG1 Elektro eller VG1 Byggfag, anbefaler vi 
en Windows-basert PC på grunn av spesiell programvare som benyttes i 
undervisning. 

Mer informasjon om elev-PC ordningen finner du her.  
 
NB! Selv om du velger å bruke din private pc, kan du søke og få utstyrsstipend fra 
Lånekassen. 
 
 

https://bardufoss.jotform.com/211103415249040
https://bardufoss.jotform.com/211103415249040
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/elev-pc/
http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/vg/Sa-mye-kan-du-fa/Utstyrsstipend/
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3. Busskort 
Har du rett til fri skoleskyss? 

Ordinær skoleskyss (buss) 

• Hvis avstanden mellom skole og bosted (hjem/hybel/internat) overstiger 6 
km. 

NB! Frist for bestilling av busskort er 1. august 2022. 
Husk at dersom du har hatt busskort på ungdomsskolen skal du fortsette å 
bruke dette. Dersom du ikke har hatt busskort tidligere vil du få dette utlevert 
første skoledag.  

Elever som ikke har søkt om skoleskyss innen 1. august kan bli avkrevd full billett 
til og fra skolen fra første skoledag (refunderes ikke). Dette gjelder elever som 
kommer inn på første inntak. Elever ved påfølgende inntak må søke fortløpende.  
 

Rett til skoleskyss gjelder fra bosted under skolegang til skolen. Det betyr at hvis 
du bor på hybel er det kun denne adressen du kan få skyss fra, hvis avstanden 
overstiger 6 km. Du har ikke krav på skoleskyss hjem i helgene.  

 

Her søker du om skoleskyss: 
www.tffk.no –> samferdsel –> skoleskyss –> skoleskyss Troms –> scroll ned til 
«skoleskyss i videregående skole» -> «hvordan søke». Her finner du også mer 
informasjon om skoleskyss.  

• Registrer deg som ny bruker. Når du er logget på, følger du anvisninger på 
skjerm. Fyll ut felter og trykk neste. Adresse må være veiadresse.  

• Elever som skal gå på flyfag og bo på internatet skal bruke følgende 
adresse: Sundliveien 153, 9325 Bardufoss. 

 

Tilrettelagt skoleskyss 

• Eleven har behov for skyss på grunn av varig eller midlertidig sykdom, 
skade eller funksjonshemming. Retten gjelder uavhengig av avstanden 
mellom bosted og skole. Behovet rettes til skolen så snart som mulig med 
erklæring fra en lege som bekrefter skyssbehovet. Skyssbehovet kan 
dekkes med buss eller taxi. 

 
 
 
 
 

http://www.tffk.no/
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4. Skolestart 
Skolestart er mandag 22. august.  
 
Elevene skal møte kl. 08.00 på Bardufoss videregående skole, Rustadhøgda 
 
Bardufoss videregående er en skole der vi ikke bruker utesko, derfor må alle 
elever ha med seg innesko fra første skoledag.  

5. Lånekassen 
Du kan søke om støtte fra Lånekassen så snart du har takket ja til skoleplass. Du 
finner informasjon om krav og vilkår for å få støtte, samt søknadsskjema på 
www.lanekassen.no. Hvis du er under 18 år må foreldrene dine signere for deg før 
kan få utbetalt stipendet. Foreldre til elever under 18 år kan få vedtaket om støtte 
elektronisk og signere digitalt på vegne av barnet hvis de har digital postkasse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lanekassen.no/
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Til dine foresatte: 
 
Digital postkasse:  
Vi anbefaler foresatte om å opprette digital postkasse, både i forhold til signering av 
vedtak fra lånekassen og mottak av post fra skolen. Fylkeskommunen har vedtatt at 
digital forsendelse skal være førstevalg for all utgående post.   
 
Facebook:  
Følg Bardufoss vgs på Facebook. Det blir her lagt ut diverse informasjon til elever og 
foresatte, samt informasjon om turer og spesielle aktiviteter som elevene holder på 
med på skolen.  
 
 
Foreldremøte for Vg1 og Flyfag: 
 
Det er planlagt et tidlig foreldremøte på skolen for at vi som skole skal kunne etablere 
en god og tidlig kontakt mellom hjem og skole. Sett av dagen allerede nå! 
 
Torsdag 1. september – Idrettsfag 
Tirsdag 6. september– Yrkesfaglige utdanningsprogram 
Onsdag 7. september – Studiespesialisering  
Mandag 19. september – Flyfag 
 
 
Alle møtene starter kl 18.00. 
 
Tema på fellesdelen av møtet vil blant annet være: 

• Generell info om skolen/elevens utdanningsprogram 
• Samarbeid hjem – skole 
• Vurdering, rutiner vedr. fravær og andre viktige rutiner. 

 
Etter fellesdelen av møtet, samles dere i klassene og møter kontaktlæreren. 
Det vil også være mulighet å få snakke med internatleder for foresatte til elever 
boende på internatet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Bardufoss videregående skole 
 
Harald Svendsen 
Rektor 
 
Ingen er bare det du ser! 
 
Nyttige lenker for mer informasjon: 

http://www.bardufoss.vgs.no  

Facebook: Bardufoss VGS 

http://www.bardufoss.vgs.no/
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