
Velkommen til  

 

Skoleåret 2021 - 2022 

__________________________________________________________________________ 

Vi håper du vil ta deg tid til å lese dette informasjonsskrivet fra skolen. Det som står her vil du 
få bruk for i løpet av skoleåret. 

 

SKOLESTART 
Skolen starter mandag 16. august. Se oppslag på hjemmesiden for 
oppmøtetidspunkt. 

Flyfagelevene – både Vg2 og Vg3 – møter kl. 10:00 på Sola sjø (Sola Prestegårdsveg 
170, v/Flymuséet) i aula/allrom. 

REGISTRERING AV FAGVALG OG ELEVDATA 
 
Alle nye elever på Vg2 studiespesialisering og idrettsfag må gå inn på linken under og 
registrere informasjon om matematikk og språk. Elevene på studiespesialisering må i tillegg  
registrere valg av programfag. 

 
http://tiny.cc/registrering-sola-vg2-21 

  
 

 
Eller se skolens hjemmeside. 
 
 
FREMMEDSPRÅK 
På studiespesialisering og idrettsfag må alle ha et fremmedspråk i tillegg til engelsk.  Vi har 
behov for å vite hvilket fremmedspråk du hadde på Vg1. Dette 
registrerer du i linken under fagvalg og elevdata.  

 

MATEMATIKK 
Vg2-elever (både studiespesialisering og idrettsfag) må ha minimum 3 timer matematikk. I 
stedet for det obligatoriske matematikkfaget på 3t kan du velge matematikk S1 eller R1, som 

er 5 timers programfag.  

Dette registrerer du i linken under fagvalg og elevdata. 
 
 

PROGRAMFAG 
På Vg2 (studiespesialisering) må du velge tre programfag. Du velger programfag ut i fra 
hvilket programområde du er tatt inn på. To av programfagene må være tilknyttet det 
programområdet du har valgt (Språk/samf.fag/økonomi eller realfag), det siste er valgfritt. 
Dette registrerer du i linken under fagvalg og elevdata. 

Elevene på idrettsfag velger programfag ved skolestart. 

https://www.sola.vgs.no/aktuelt/skolestart-mandag-16-august-2021.110684.aspx
https://www.sola.vgs.no/aktuelt/skolestart-mandag-16-august-2021.110684.aspx
https://tinyurl.com/registrering-sola-vg2-21


LÆREBØKER 

 
Skolen låner ut alle skolebøkene du trenger til opplæringen. Bøkene er merket 
med strek-koder. I tillegg må du skrive navnet ditt og klassetilhørighet inne i 
boka. Du er ansvarlig for å ta godt vare på bøkene og levere inn igjen de 
samme bøkene som du får utlevert.   

 
 

STATENS LÅNEKASSE 
Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra lånekassen. Du får stipendet uavhengig 
av dine foreldres inntekt. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker 
Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend. Søk om stipend fra 
www.lanekassen.no når du har fått skoleplass.  Les mer om dette på www.lanekassen.no  

 

SKYSS 
Alle elever mellom 15 og 21 år kan kjøpe ungdomskort/ 
ungdomsbillett. Kortet kan brukes til alle kollektivreiser i Rogaland. 
Dersom du har rett til fri skoleskyss, søker du om dette gjennom 
skolens administrasjon innen 15. september.  Du finner mer 
informasjon på http://www.kolumbus.no 

 

FORELDREMØTER 
Foreldremøter for Vg2-elevene avholdes første halvdel av september. Foresatte vil få 
invitasjon og informasjon om tidspunkt vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.  

 
 

☺ Vel møtt den 16. august ☺ 

 

Jorunn E Mjåtveit, avd.leder idrettsfag, tlf 
90883836 

Øistein Frank Sundli, avd.leder yrkesfag tlf 

92497924 

 
Roar Nærheim, avd.leder studiespesialisering, 
realfag, tlf 48078728 
 
_________________________________________ 

Silje Norheim Skagevold, avd.leder 

studiespesialisering, samf.fag og øk.fag,  
tlf 91149685 
 

Brit Haugvaldstad, avd.leder studiespesialisering, 

språk, tlf 40286577 

Kjell Eivind Forsmo, avd.leder Flyfag 
tlf 41330714 
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