Velkommen som elev ved VG1 musikk, dans og drama!
Vi ser fram til å møte dere alle og komme i gang med skoleåret. I dette brevet er det en del
praktiske opplysninger i forbindelse med oppstart av skoleåret.
SKOLESTART
Første skoledag er mandag 23.august 2021. Alle elever på VG1 møter i skolens auditorium
klokken 12:00.
INFORMASJON TIL NYE ELEVER OG DERES FORESATTE
På www.atlanten.vgs.no finner dere mye nyttig informasjon i forbindelse med skolestart. Vi
oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med siden. Vi oppfordrer dere også til å besøke skolens
hjemmeside jevnlig. Her finner dere kontaktinformasjon til skolen ansatte, Elevhåndbok,
reglement, samt nyheter og informasjon om skolens tilbud og aktiviteter.
SAMARBEID SKOLE-HJEM
Vi ønsker et godt samarbeid med foresatte. Alle foresatte vil få tilgang til Visma InSchool og vil
her kunne følge med på fravær og vurderinger frem til eleven fyller 18 år. Etter fylte 18 år er
det eleven selv som bestemmer om foresatte fortsatt skal ha innsyn.

VIP MAKKERSKAP
Siden 2015 har skolen deltatt i prosjektet "VIP Makkerskap". Dette er et tiltak for elevene på
VG1. Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der ingen elever
skal oppleve at de faller utenfor. Mer informasjon om dette finnes på skolens hjemmeside.

FREMMEDSPRÅK
Elevene har etter inntak svart på hvilket fremmedspråk de ønsker. Dette er utgangspunkt for
hvilken gruppe elevene starter med. For elever som ikke har hatt fremmedspråk på
ungdomsskolen tilbyr skolen spansk 1+2. Elever som har hatt fremmedspråk på
ungdomsskolen har blitt plassert i enten tysk 1, tysk 2, fransk 1, fransk 2, spansk 2 eller spansk
1 etter ønske. Det vil bli gjennomført kartleggingsprøver for de som har valgt nivå 2-kursene
slik at lærerne får informasjon om grunnlaget til elevene og kan gi elevene best mulig
opplæring og veiledning.

MATEMATIKK
Elever som begynner på musikk, dans og drama skal ha praktisk matematikk (1P) på VG1. De
fortsetter med 2P på VG2. Hvert kurs er avsluttende og gir standpunktkarakterer som
kommer på vitnemålet
PROGRAMFAG MUSIKK OG DANS
Elevene som har valgt musikk eller dans vil gå i én felles klasse. Der vil de få fellesfagene
sammen. Når det gjelder programfagene, vil elevene ha både felles programfag og fag som

enten hører til musikk eller dans. Da blir elevene delt opp i grupper eller ha individuell
opplæring (musikk). Det er ikke nødvendigvis slik at fagene går samtidig, så elevene får
individuell timeplan. Den finner elevene på Visma InSchool. Etter høstferien vil elevene også
ha fag sammen med elevene fra VG2 og VG3. Dette er økter som brukes til øving til
forestillinger eller konserter. På den måten vil elevene på VG1 relativt raskt få oversikt over
hvilke elever som hører til Musikk, dans og drama-linja og bli kjent med dem.
LÆREMIDLER, PC OG STIPEND
Elevene vil i løpet av de første skoledagene få utlevert alle lærebøker gjennom skolens
utlånsordning. Ta med sekk til bøkene eller hengelås til bokskap der bøkene kan plasseres.
Alle elever med programområde musikk får et utstyrsstipend på kroner 1091,- mens elever på
programområde dans får kroner 4513,-. Elevene må selv søke om tildeling av dette stipendet.
Søknadsskjema finnes på: www.lanekassen.no/utstyrsstipend
Alle elever som starter i videregående opplæring må ha en bærbar datamaskin som er god
nok for skolebruk. Du kan velge fylkeskommunens sin PC-ordning. Da får du en bærbar
datamaskin med 3 års garanti og uhellsforsikring. All nødvendig programvare til skolebruk får
du gratis av skolen uavhengig av om du benytter egen bærbar datamaskin eller om du
benytter fylkeskommunens PC-ordning. Bestilling av fylkeskommunal PC gjøres på
http://skolestart.mrfylke.no innen 1. september.

REGISTRERING I FEIDE OG TILGANG TIL TRÅDLØST NETT
Alle nye elever må registrere seg på http://brukerid.mrfylke.no for å få FEIDE-bruker til
pålogging på skolens trådløse nett og tilgang til alle skoleadministrative systemer. For å
registrere deg trenger du personnummer og VIS-id. Din VIS-id får du tilsendt på epost i løpet
av første skoledag.

SKOLESKYSS
Dersom du bor mer enn 6 km fra skolen og er hjemmeboende i Møre og Romsdal Fylke, har
du rett til gratis skyss til og fra skolen. For å få dette må du fylle ut et skjema som ligger på
http://skolestart.mrfylke.no
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Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen
For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og
rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er
smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

Det er trygt å gå på skolen
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal
følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt
smittevern. Vi er spesielt opptatt av:
• Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.
• Vask hender før dere kommer på skolen.
• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.
• 1 meters avstand når vi ikke er i klasserommet.

Hvordan vil skolehverdagen være?
Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og
klemming.
Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med
vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.
Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor
mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde
god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss
Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til
og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter
avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.
Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både
mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til
skolen.

Opplæringsplikt for alle elever
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever
uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

