Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.:
Vår saksbehandler:

Linn Mekvik

Vår dato:

7. februar 2019

Til foresatte for elever på Vg1
studiespesialisering

Invitasjon til foreldremøte
Foresatte til elever som går på Vg1 studiespesialisering ved Atlanten videregående skole
inviteres herved til foreldremøte.
Agenda for møtet:
1. Informasjon om fagvalg
2. Status VG1 så langt og litt om skolens fokusområder
3. Utveksling neste skoleår (eget møte for de det gjelder)
Skolens ledelse vil også være tilstede etter møtet for å svare på spørsmål.
Tidspunkt: tirsdag 12. februar klokken 18:00
Sted:
Atlanten videregående skole, Auditoriet
Vi ønsker at elevene skal være med på møtet.
Fagvalget foregår internt på skolen og gjennomføres på www.blokkvalg.no . Elevene logger inn
med FEIDE. Informasjon om fagvalg vil også ligge på skolens hjemmeside
www.atlanten.vgs.no/fagvalg .
Vi minner samtidig om at alle elever må huske å søke om skoleplass på www.vigo.no innen
1.mars. Det er inntak ved utdanningsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune som er
ansvarlig for dette.
Spørsmål om fagvalg: Linn Mekvik tlf 712 83 840 / linn.mekvik@mrfylke.no
Spørsmål om innsøking neste skoleår: Lene Hoel tlf 712 83 838 / lene.hoel@mrfylke.no

Med vennlig hilsen
ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE
Trond Hjelle
Rektor
Vedlegg: Utfyllende informasjon om inntak (se bakside)

Viktig om inntak
1. Søk innen fristen 1.mars på www.vigo.no
2. Svar på tildelt plass innen oppgitte datoer. (Det er mulig å legge inn forhåndssvar)
3. Det er viktig å takke ja til tildelt plass selv om det er et lavere ønske. Dersom du svarer
nei blir du tatt ut av inntaket til alle dine ønsker

Ofte stilte spørsmål om inntak
Jeg har ikke fått brev, eller har mista brevet fra skatteetaten med PIN.koder for å logge meg
inn på vigo.no med MinID. Hva gjør jeg?
Gå til hjelpesider for ID-porten http://eid.difi.no/nb , send epost til brukerstotte@difi.no eller
ring 800 30 300
Jeg er på ferie når melding om inntaket kommer. Hvordan får jeg svart på tilbud om
skoleplass?
Om du vet at du skal være bortreist i det tidsrommet du får melding om inntak ( kan du
registrere forhåndssvar fra 4.mars – 1. juli på www.vigo.no . Om du legger inn forhåndssvar
svarer du ja både til skoleplass og til å stå på venteliste til alle høyere ønsker dersom du har fått
tilbud om et lavere ønske. Om du legger inn forhåndssvar har du mulighet til å endre svaret ditt
fra den datoen inntaket er klart og frem til svarfristen. NB: Det er også mulig å svare på inntak
fra mobiltelefon, nettbrett og lignende.
Får jeg stå på venteliste til lavere ønske dersom jeg takker nei til mitt første ønske?
Nei, dersom du takker nei til det du har satt opp som første ønske på søknaden din blir du tatt ut
av inntaket til alle ønskene dine.

