
 

                                                                                    Stavanger, august 2022 
 
 

 

Til våre nye elever og deres foresatte på vg1 studiespesialisering  
 

 
 
Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved Hetland 
videregående skole og til første skoledag onsdag 17. august. 
Frammøte er kl.10.00 i kantinen på Hetland videregående skole, 
Breidablikkveien 16. 
 
 

 
Den første dagen vil du bli kjent med kontaktlærer og elevene i din kontaktgruppe. 
Kontaktlæreren vil gi deg informasjon om skolen og din skolehverdag på Hetland. Du 
blir tildelt et bokskap første skoledag, så ta med deg en hengelås. De to første dagene 
vil det være fokus på å bli kjent med skolen, medelever og lærere.  
 
Angående valg av matematikk vil du i løpet av de første dagene få informasjon om  
teoretisk- eller praktisk matematikk. Vi anbefaler at du leser gjennom informasjonen om 
matematikkvariantene som du finner på hjemmesiden. Det er viktig at du tenker 
gjennom din interesse for matematikk og om du planlegger å fortsette med programfag i 
matematikk på Vg2/Vg3. Du vil også få mulighet til å snakke med matematikklærerne 
på skolen om dette.  

 
 
Torsdag 11. august kl. 11.00 inviteres de av dere som ønsker å bli 
bedre kjent med skolen før skolestart. Denne dagen vil du møte 
rådgivere, trinnledere og miljøveileder. Du vil få sett litt av skolen og 
få mulighet til å få svar på dine spørsmål før selve skolestarten. 
 
 

 
Dere vil motta en SMS fra fylket med opplysninger om hvordan du registrerer en 
brukerkonto for å få tilgang til skolens nett og datasystemer. Viktig at dere følger 
instruksjonene i denne.  
 
Foresatte finner informasjon om pålogging i VIS (vårt skoleadministrative system) på 
vår hjemmeside. Der finner dere óg mer informasjon om skolen:  www.hetland.vgs.no. 
  
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 

Vi vil gjerne inviterer alle foreldre/foresatte til informasjonsmøte og møte med 
kontaktlærer for Vg1 onsdag 24. august kl.18. Det er viktig for skolen at foresatte 
møter. 
 
 
Vi gleder oss til å bli kjent med degJ 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tarjei Berge                     Bodil Bø                                            
  
Rektor                                     Trinnleder vg1 studiespesialisering                  

 
Hetland tilbyr topplinje Innovasjon og ledelse for elever på 
studiespesialisering. De som er interessert i mer informasjon kan 
lese mer om dette på vår hjemmeside eller ta kontakt med 
avdelingsleder Marit H. Gjerde på telefon 90 63 51 61. Vi inviterer 
foresatte og elever til informasjonsmøte om topplinjen onsdag 
17. august kl. 18:00. På hjemmesiden finner du en Forms hvor 
du melder deg på informasjonsmøtet. Du må melde deg på innen 
torsdag 11. august for delta på informasjonsmøtet. 


