TIL ELEVER OG FORESATTE ASKER VGS

Velkomstbrev til elever
VELKOMMEN TIL ASKER VGS
I dette brevet finner du:
Velkomst
Informasjon om skolestarten
Informasjon om tur
Foresatte
Undervisningsutstyr
Praktisk informasjon
Smittevern/ Corona
Godt og trygt skolemiljø
Fravær, orden og adferd og

Velkommen som elev på Asker videregående skole!
Dette brevet gir nyttig informasjon til deg som ny elev.
Husk å dele brevet med dine foresatte.
Vi er glade for at du har valgt å være elever på Asker
videregående skole og vil legge til rette slik at du kan
trives på skolen og bruke mulighetene dine til å lære
og utvikle deg.
Vår visjon er: «Sammen skaper vi kompetanse for
framtiden» og med verdiene «miljø», «mestring» og
«muligheter» jobber vi med å gi deg de beste
forutsetningene for å trives med læring i dag og i
framtiden.

vurdering

Skolestart

Velkommen til skolestart
ved Asker vgs
Tirsdag 18.08 kl 09.00

Skoleåret starter tirsdag 18. august kl. 09.00 for Vg1, kl
10.00 for Vg2 og kl 11.00 for Vg3 med frammøte i
klasserommet. Dagen er ferdig ca kl 14.
Vi har et eget skolestartprogram som gir deg en
introduksjon til skolen og lar deg bli kjent med lærere,
medelever og skolehverdagen på Asker vgs. Første
skoledag får du en makkergruppe på fire elever i
klassen. Vg1-gruppene vil få faddere fra Vg2.
Fadderne vil bidra til å gjøre deg kjent på skolen og
hjelpe deg til å danne ditt eget nettverk.
Du finner klasserommet ved å se timeplanen din i et
system som heter Visma In School (VIS). https://askervgs.inschool.visma.no/. Du kan også få hjelp av en av
fadderne som du møter i skolegården på morgenen
første skoledag.
Alle elever får en individuell samtale med
kontaktlæreren sin. Gjennom dette legges grunnlaget
for et godt læringsmiljø og mestring i læringsarbeidet.
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Tur med klassen
Alle Vg1-klasser skal på tur. SSP-klassene har en dagstur
med kontaktlærerne sine i lokalområdet i Asker, mens
idrettsklassene skal på friluftstur. Lærerne vil gi mer
informasjon i løpet av de første dagene.

Foresatte
Registrering
kontaktinformasjon
for foresatte
https://tinyurl.com/
askerforesatt

Informasjon til foresatte foregår på epost og sms. Meld
fra ved evt adresseendring i løpet av skoleåret.
Informasjon om timeplan, karakterer og evt søknader
finnes i et system som heter Visma In School (VIS).
https://asker-vgs.inschool.visma.no/ med en egen
foreldrepålogging. Inntil videre ber vi om at foresatte
registrerer seg via lenken til venstre.
Foreldremøter for Vg1 gjennomføres digitalt. Invitasjon
med lenke til møtet kommer på skolens hjemmeside
og på mail.
Hold deg oppdatert via skolens hjemmeside:
www.asker.vgs.no
og lik oss på Facebook.

Undervisningsutstyr
Digitale verktøy: Informasjon om feidebruker-ID
kommer på SMS. Du kan da logge deg på alle
systemene du trenger som elev.
Utstyr/ lærebøker: Du må selv skaffe skrivesaker og
datamaskin. Lånt utstyr/ bøker fra skolen må
oppbevares i skap eller i egen veske/ sekk når de ikke
er i bruk. Bøker/utstyr som ikke leveres tilbake ved
skoleårets slutt, er mistet eller ødelagt, må betales.
For elever under 18 år, må
foresatte skrive under på
«Avtale om lån av læremidler
i Viken fylkeskommune» før
eleven kan få utlevert
skolebøker.

Datamaskin: Du må ha med datamaskin til skolen hver
dag fra første skoledag og sørge for at den fungerer
og har de nødvendige oppdateringene. Informasjon
om ordning rundt datamaskin er sendt ut fra Viken.
Merk både maskin og lader med navn og
telefonnummer og installer sporingssystem, hvis mulig.
Skap: Alle elever får tildelt eget låsbart skap der bøker
og verdigjenstander skal oppbevares. Skolen
registrerer hvem som har hvilket skap. Skap som ikke er
registrert vil bli tømt. Du tar med hengelås til skapet
hjemmefra. Vi anbefaler å ha med en ekstra lås som
kan brukes i gymgarderobene.
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Praktisk informasjon
Skolebilder: Alle nye elever blir fotografert den 21.august.
Elevkort: Elevene får ID-bevis på at de er elev ved Asker vgs.
Skoleskyss: Elever som har mer enn 6 km skolevei, har rett på skoleskyss
/reisekort. Skolens kontor fordeler kortene til de som har fått innvilget skoleskyss.
Parkering: Kun biler med parkeringsbevis kan parkere på skolens parkeringsplass.
Søknad om parkeringsbevis for elever på bakgrunn av helse, sendes til kontoret.
Gjesteparkeringsbevis kan hentes på skolens kontor når foresatte besøker skolen.
Asker kommune håndhever parkeringsreglene og bøtelegger evt feilparkerte
biler. Mopeder parkeres i skolegården innenfor oppmerket område.
Tyveri: Fra tid til annen opplever vi dessverre tyverier fra skolen. Særlig er
gymgarderobene utsatt. Alle elever må derfor passe godt på sakene sine.
Skolen har ikke noe erstatningsansvar ved tap av elevenes eiendeler.
Lånekassen: Elever kan søke støtte fra Lånekassen på nett. Alle elever har rett til
stipend til nødvendig utstyr i opplæringen. Informasjon finner du på
www.lanekassen.no. De som har søkt og fått innvilget lån/stipend får brev
direkte hjem fra Lånekassen. Fristen for å søke er 15. november.

Smittevern, Corona
Smittevern: Skolen følger situasjonen rundt utviklingen av Corona i samfunnet
nøye. Følg instrukser fra helsemyndigheter og informasjon fra kontaktlærer.
Fravær: Du skal ikke møte på skolen dersom du har forkjølelsessymptomer/
symptomer på Corona eller hvis du har vært i røde land. Kontakt evt lege for
vurdering av testing, meld fra til kontaktlærer om fraværet og følg
undervisningen digitalt. Elever som blir syke i løpet av skoledagen, må hentes.
Mistanke om smitte: Informer kontaktlærer med en gang hvis du mistenker at du
er smittet med Covid-19 og hold deg isolert.
Følg rutinene for smittevern mens du er på skolen;
• hold avstand
• vask/ sprit hendene
• ha god hostehygiene
• unngå klemming/ håndtrykk
Første skoledag er gjerne gjensynsgleden stor!
Klemming skal likevel unngås på skolens område.
Gå alltid direkte til klasserommet
Ikke opphold deg i gangene.
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Godt og trygt skolemiljø
Alle elever har krav på et godt og trygt skolemiljø etter
opplæringslovens § 9A. Skolen arbeider aktivt og systematisk
for å sikre at alle elever opplever å ha det godt og trygt i
skolehverdagen. Skolen samarbeider forebyggende med
elever og foreldre/foresatte for å skape et godt og trygt miljø
for alle.
Elever som opplever at miljøet ikke er godt og trygt skal først
og fremst varsle sin kontaktlærer. Les mer om rutinene for
dette på hjemmesiden. Her finnes også en varslingsknapp for
varsel om skolemiljø.

Orden og adferd, fravær og vurdering
Orden og adferd: Det forventes av alle holder god orden rundt seg og bidrar til et
trivelig og godt miljø. Det er forbud mot enhver bruk av rusmidler og tobakk på
skolen og i forbindelse med alle skolearrangementer. Dette gjelder også på turer i
skolens regi.
Fravær: Eleven melder fra om fravær til kontaktlærer og aktuelle faglærere uansett
årsak og med en gang man er fraværende. Dette gjelder også dersom du må forlate
undervisningen. Du får ordensanmerkning for umeldt fravær (føres av kontaktlærer)
selv om du kommer med legeerklæring eller annen dokumentasjon i etterkant.
Umeldt fravær kan føre til nedsatt ordenskarakter. Du kan levere dokumentasjon på
fraværet til kontaktlærer når du kommer tilbake på skolen, dersom fraværet kan
komme til å overstige 10 % i et fag. Udokumentert fravær over 10% kan føre til at du
ikke får karakter i faget.
Vurdering: I Vg1 gjennomfører vi en karakterdempet oppstart. Det innebærer at du
får underveisvurdering uten karakter på den første vurderingen i mange fag.
Vurderingen er like viktig som om du hadde fått karakter, men fokuset skal være på
mestring og ikke på tallkarakteren.

Velkommen!
Vi gleder oss til å møte deg på Asker videregående skole tirsdag 18. august
Hjelp og spørsmål?
Kontakt kontaktlærer på teams eller mail (se hjemmesiden)
Sentralbord: 66 90 72 40/ 907 65 623 eller askervgs@viken.no
Med vennlig hilsen
Cathrine K. Zandjani
Rektor

