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VELKOMMEN TIL FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

Du er tatt inn som elev ved vår skole, og vi regner med at du har mottatt melding om at du 

har fått skoleplass. Undervisningen i videregående skole er gratis, slik at du får lånt eller 

tilgang på nødvendige læremidler, men du må kjøpe inn personlig arbeidstøy, verneutstyr 

og nødvendige hjelpemidler. Informasjon om det vil bli gitt ved skolestart.  

 

Alle Vg1-elever i Nordland vil få lånt en bærbar PC som skal nyttes i læringsarbeidet. 

Nordland fylkeskommune har tatt i bruk et nytt system som forenkler signeringen og 

betaling for PC-ordningen (og gratis læremiddelordning). 

Systemet er web-basert, og elever som starter på Vg1 skoleåret 2022/23 må logge seg inn 

på den nye portalen for signering og betaling.  

 

Alle elever skal søke om støtte til lån og stipend via nettet. Er du rettselev som har fått 

beskjed om opptak via Vigo, så kan du søke så snart du har takket ja til skoleplass.  

Søknaden fylles da ut på www.vigo.no, der du logger deg inn med vigo-kodene. Andre 

elever må sende søknad via lånekassens hjemmeside www.lanekassen.no ved å gå inn på 

Dine sider og logge deg inn med MinID-koden som dere skal ha mottatt i posten. Via Dine 

sider kan du også sjekke om søknaden er behandlet, og eventuelt hvor lang 

behandlingstiden er. 

 

Som elev i Nordland fylkeskommune vil du etter skolestart få tilgang til nettstedet 

https://fauske-vgs.inschool.visma.no . Der finner du skoleruten som er oversikt over 

skoledager og fridager skoleåret 2022/23. I tillegg finner du timeplan, terminplan og 

vurderinger for dine fag. Alt fravær, både timer og dager, blir registrert i systemet, likeså 

beskjeder fra skolen. Hvis du er under 18 år vil dine foreldre/foresatte få tilsendt 

brukernavn og passord fra kontaktlærer til nettstedet.  

 

Jeg gjør oppmerksom på at ny fraværsgrense ble innført i videregående skole ved skolestart 

i 2016.  Den er i korte trekk slik at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert 

fravær i et fag, vil eleven som hovedregel ikke har rett til å få halvårsvurdering med 

karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.  

Du vil få mer detaljert informasjon hos din kontaktlærer.  

 

 

INNTAK SKOLEÅRET 2022-2023 

 
Mottaker og adresse 

 

Vår dato: 20.06.2022 
Vår referanse:  
Deres dato:       

Deres referanse:       

 
Arkivnr:       
Org.nr: 974 621 290 

http://www.vigo.no/
http://www.lanekassen.no/
https://fauske-vgs.inschool.visma.no/


  

 

 

 

Ved skolestart må du fylle ut et skjema med adresse til dine foreldre/foresatte og eventuell 

hybeladresse. Du må huske å skrive din epost-adresse, og hvis du er under 18 år epost-

adressen til dine foreldre/foresatte. 

 

Dersom du ønsker skolens hjelp til å få hybel, kontakter du oss på tlf: 75 65 20 00.  

De fleste må regne med å måtte skaffe seg hybel selv. 

 

 

OPPMØTE: 

Auditoriet på Vestmyra. 

Gymnasveien 5 
 
Mandag 22. august 2022  

 kl  0900 : Vg1 

 kl  1000 : Vg2 

kl 1100 : Vg3 

 

 

Regelverket sier at den som ikke møter frem og ikke har varslet forsinkelsen til skolen, 

kan miste elevplassen.  

 

 

For mer informasjon om Fauske videregående skole, se skolens hjemmeside: 

www.fauske.vgs.no. 

 

 

 

Velkommen! 

 

 

 

Med vennlig hilsen   

 

 

Roger Riise Kristensen 

rektor    

(sign.) 
 

 

 

 

http://www.fauske.vgs.no/

