
Velkommen    

Vi gleder oss til at akkurat du skal begynne på Brønnøysund videregående skole. 
 
Vår visjon er at elever skal oppleve mestring, trivsel og utvikling i fag og fellesskap. Vi vil gjøre vårt 
for at du som elev skal få en god start og god opplæring i videregående skole.  
Vi arbeider for å skape trygghet som igjen er en forutsetning for positiv utvikling, faglig og 
menneskelig.  
 

 
 

 
Skolestart og praktisk informasjon 
Hvis du (gjerne sammen med foresatte) ønsker å komme innom skolen før oppstart er du/dere 
velkommen onsdag 17. august mellom klokken 16:00 og 18:00! Da får du/dere mulighet til å bli 
kjent med skolebygget, ta en prat med en av oss ansatte på BVS eller bare ta en kopp kaffe og kake i 
skolens kantine.  
 
Skolestart er torsdag 18. august kl. 08:30. Oppmøte er ved hovedskolen i Skolegata 12. Dere møter 
i bibliotekhagen (hagen på baksiden av skolen. Du kan også gå inn hovedinngangen for å komme til 
bibliotekhagen). 
 
De første dagene er det eget skolestartprogram, som både har faglig og sosiale innslag. Programmet 
vil variere noe for de ulike klasser og utdanningsprogram.  
 
Du vil få utlevert bøker og PC på skolen under forutsetning av at elektronisk avtale og elevskjema er 
levert. Hver elev tilbys låsbart bokskap, der en selv må sørge for lås og er ansvarlig for innholdet i 
låst/ulåst skap. 
 
Skjema/søknad som må fylles ut av elev/foresatte:  

• Skjema for lån av bøker og PC skal sendes elektronisk på nfk.no/elevavtale 
• Elektronisk søknad for skoleskyss på minskyss.nfk.no.Hvis du har et skolekort fra 

ungdomsskolen skal dette gjenbrukes. 
• Søknad om stipend og lån gjøres til lanekassen.no. Alle elever har rett på stipend uansett 

hvilket utdanningsprogram man skal gå 
 
 
Åpen skole 
Hver onsdag etter skoletid arrangerer vi Åpen skole med gratis middag, lekseverksted og ulike 
sosiale aktiviteter som for eksempel gaming, kafé, biljard, brettspill, skaperverksted og ulike 
formingsaktiviteter mm. Biblioteket er også åpent deler av ettermiddagen.  
 
Hybelelever 
Det er viktig for oss at du som elev trives og blir godt ivaretatt. Elev- og lærlingetjenesten følger opp 
hybelboerne ved å arrangere hybelkurs og dra på hybelbesøk.  
 
 

https://www.nfk.no/elevavtale/
http://minskyss.nfk.no/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxn--lnekassen-52a.no%2F&data=05%7C01%7Csylhal%40vgs.nfk.no%7C659bc70f4b044983210308da7a9af138%7Cfb4d11693ede4ab4b242eb740ce3a1be%7C0%7C0%7C637957103167386527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=20t9qjR0i3JS6xvKSoW81V9HgEFMQSleYJP588RFUN4%3D&reserved=0


Visma In School (ViS)  
I ViS vil du finne timeplanen din, informasjon om klassen du tilhører, kontaktlærer og faglærere, 
fravær, merknader, vurderinger m.m. Du vil få opplæring i hvordan du skal ta i bruk systemet når du 
starter på skolen, men er du utålmodig kan du se en introduksjonsfilm her.  
 
Innlogging: 

- Elever logger inn med Feide-konto 
- Foresatte logger inn med ID-porten.  

Du kan finne mer info om hvordan logge inn og bruke ViS på NFK sine hjemmesider 
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/visma-inschool-skoleadministrativt-system/ 
 
Informasjon er hentet fra folkeregistret. Som foresatt legger dere inn telefonnummer og mailadresse, 
om det ikke framkommer. 
 
Du som foresatt har tilgang til å se: 

- Personalia 
- Timeplan 
- Kontaktopplysninger 
- Historikk – samlet fravær og oversikt over halvårsvurderinger, standpunkt- og 

eksamenskarakterer 
- Læreplan i elvenes ulike fag 

 
Noen tilganger er begrenset for foresatte på grunn av personvernet. Det gjelder detaljer om 
orden/atferd, fravær og elevsamtaler. Når funksjonalitet for elevsøknader foreligger, vil denne også 
bli behandlet fortrolig mellom elev og skole. Vi anbefaler at du bruker nettleseren Google Chrome 
når du skal logge deg inn i VIS. 
 
Fraværsregel  
Utdanningsdirektoratet har varslet at fraværsreglene skal gjelde som normalt fra høsten 2022. 
Hvordan denne skal praktiseres vil du få informasjon om ved skolestart.  
 
Foresatte-møter vg1 
Det vil bli satt opp klassevise møter for foresatte: 

• Mandag 29. august for studiespesialisering 
• Tirsdag 30. august for yrkesfag 

 
Mer informasjon finner du på våre nettsider brsund.vgs.no. Følg oss gjerne også på Facebook og 
Instagram. 
 
Hvis du som elev lurer på noe eller har utfordringer, så ikke nøl med å kontakte en av oss ved 
Brønnøysund videregående skole. Vi er alle her for at nettopp du skal lykkes! 
 

Grip muligheten som et nytt skoleår med nytt miljø og ny opplæring gir,  
både faglig og sosialt! 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sylvi Halseth 
rektor 

https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360032163392-Introduksjon-til-Visma-InSchool
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/visma-inschool-skoleadministrativt-system/

