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Hattfjelldal 6 august 2021

Kjære elev.
Gratulerer med skoleplass ved Mosjøen videregående skole. VG 1. Naturbruk i Hattfjelldal.
Foran oss har vi et helt år vi skal bruke på lærdom, erfaringer og felles gleder.

Vi skal på turer i skog og mark, bli kjent med
landbruk og reindrift skogbruk og andre utmarks fag.
Vi skal fiske, jakte og kjøre snøscooter, og vi skal bli kjent med flere dyreslag.

Skoleåret er både teori og praksis, så det blir matte, naturfag og engelsk, og noen leser også
samisk. Det er også teori om både dyr, planter og motorer.
Det er tatt inn 13 elever.
Hybel.
Alle elever som ønsker det får tilbud om hybler.
Det er bad og WC på alle rom.

Trenger du hybel, må du sende en skriftlig søknad til;
Laihof@vgs.nfk.no.
Skriv litt om deg selv og om du ønsker en
Stipend.
Stipend søker du hos statens lånekasse på nett.
Husk å søke utstyrsstipend.
www.lanekassen.no
Lån av bøker /pc. Og andre avtaler
Se informasjon under skolestart på hjemmesiden til Mosjøen Videregående skole.
Skolestart er mandag 23. august kl. 11.00 Oppmøte er på skolen i Hattfjelldal.
MEN vi har gleden av å invitere deg og dine foresatte på;
OPPSTARTSMØTE i Hattfjelldal sentrum i skolens lokaler.
Søndag 22. august klokken 17.00.
Tirsdag, onsdag og torsdag skal vi sammen tilbringe på
tur, og områdene rundt i Hattfjelldals fjell og skoger. Vi skal i lag drive mangesysleri, og bli
godt kjent med hverandre. Grunnlaget for et godt skoleår er å kjenne hverandre og å være en
god medelev. En god klasse, er en god arbeidsplass, både for lærere og elever. Dere som skal
bo på hybel må ta med utstyr for fritidsaktiviteter, dvs sovepose, liggeunderlag og turklær, og
arbeidsklær, slik at dere har det tilgjengelig i Hattfjelldal allerede fra skolestart.

Så sees vi da, til et spennende, utfordrende og trivelig skoleår,
vi gleder oss.
Med vennlig hilsen
Laila, Bjørn, Peter og Håvard.
Laila sin mobil er: 92051459 kontor på skolen 75654141(bare delvis bemannet i ferien) Jeg
er også på face book, så legg meg til som venn, så holder vi kontakten der; O)

