Til deg som begynner som elev ved
”Opplæring i mindre grupper” - OIMG.
SKOLEÅRET 2017 / 2018

Oppmøte på skolen
mandag 21. august kl 12.00
ved hovedbygningen, det store røde huset.
Du kan søke stipend (utstyrsstipend) / lån på internett.
Lenke til søknadsskjema finner du på vigo.no, «Dine sider» på
www.lanekassen.no eller på skolens hjemmeside. Du må logge deg på med
brukernavn og passord fra VIGO eller med koden til MinID/BankID.
Som elev ved Bamble videregående skole er du forpliktet til å følge ordensreglement for
videregående skoler i Telemark og andre regler ved skolen.
Dersom du er kvalifisert til gratis skoleskyss og ønsker busskort, må du søke om dette på nett fra
01.august 2017. For øvrig informasjon: www.telemark.no/skoleskyss
Diverse informasjon:
A
OIMG tilbyr frivillig frokostbespisning. De som spiser frokost, betaler for dette. Faktura blir
sendt til hjem-adressen, to ganger pr år.
B
I løpet av skoleåret vil det bli laget og servert mat ved ulike anledninger som for eksempel
julebord, sommeravslutning og i kjøkkenleksjoner. Det er frivillig å spise i disse timene men
det er obligatorisk å delta. Skolen oppfordrer ALLE til å bruke deler av sitt stipend til å betale
kostpenger ved å krysse av svarslippen på neste side.
C
Utstyr som må kjøpes inn er:
- Gymtøy med innesko som ikke setter merker i gulvet.
- Diverse arbeidstøy. Vi informerer om dette ved skolestart
- Uteskole: Klær etter vær og årstider, egnet fottøy, liten tursekk, sovepose, liggeunderlag
(Detaljert utstyrsliste utarbeides sammen med elevene)
D
Vennligst ta kontakt med skolen angående eventuelle sykdommer som krever medisinering.
Dette er spesielt viktig i forbindelse med overnatting.

Velkommen til et nytt skoleår!
Med hilsen
Bamble videregående skole avd Croftholmen

Postadresse:
Postboks 23
3995 Stathelle

Besøksadresse:
Tostrupsvei

Telefon:
35 91 79 00

Internett:
www.telemark-fk.no
www.bamble.vgs.no

OIMG –KOSTPENGER 2017-18
Vennligst kryss av og levér til din kontaktlærer i løpet av første skoleuke.

□

JA – jeg ønsker å spise - kr 600,-

□

NEI – jeg ønsker ikke å spise

Evt matallergier: ………………………………………………
Navn: ………………………………………..

