
Velkommen som elev og foresatt på vg1 Naturbruk Inndyr  

Informasjon skoleåret 2022-2023. 

 
Søndag 21. august blir det foreldremøte ved studiested Inndyr. Vi oppfordrer både foreldre og elever 
til å delta. Kl 1600 møter foreldre/elever til vg1 i kantina. Det vil da bli gitt en del felles informasjon og 
dere vil bli delt inn i årets klasser. Dere vil få muligheten til å møte representanter fra ledelsen, 
rådgiver, andre fra elevtjenesten og kontaktlærer. I tillegg kan dere se dere rundt på skolen. 
 
Kurs 
Elevene vil i løpet av skoleåret få tilbud om å delta på diverse kurs. Hovedregelen i forhold til dette er 
at skolen dekker kurs, mens elevene selv dekker eksamener og sertifikater. 
 
Skyss 
Ordinær skyss mellom skole/hybel og hjem må elevene/foreldrene stå for selv. Skolen, i samarbeid 
med opplæringskontor og oppdrettsnæringa, vil til en viss grad bistå med hjelp til skyss i forbindelse 
med utplassering i bedrifter. 
 
Elevskap 
Elevene får disponere hvert sitt skap til oppbevaring av bøker o.a. I tillegg får hver elev disponere hvert 
sitt garderobeskap til oppbevaring av arbeidstøy. Skolen anbefaler alle elevene om å ta med to 
hengelåser med kodelås (så slipper man problemet med at man ikke får tak i utstyret dersom man 
glemmer nøklene) til bruk på skapene. Elevene kan leie hengelåser på skolen mot et depositum på kr. 
200,-. Ellers anbefaler vi generelt at alt utstyr merkes godt!  
 
Sikkerhetskurs vg1 Naturbruk 
Vg1 Naturbruk skal delta på 5 dagers sikkerhetskurs i september. Deler av kurset vil foregå på 
Sikkerhetssenteret i Bodø. Skolen dekker utgifter til kurset, og elevene som deltar må selv skaffe seg 
overnatting i Bodø og sørge for reise til og fra kurset. 
 
Turutstyr 
Tidlig på høsten vil det bli arrangert overnattingstur. Husk å ta med turklær og sovepose til denne. De 
som har telt kan gjerne ta dette med. Generelt er det alltid lurt å ha med kopp eller flaske til drikke på 
både korte og lange turer. Se ellers om turutstyr i boklista på skolens hjemmeside. 
 
Utstyrsliste, bør være klart til skolestart: 
Bærbar PC (Se www.nfk.no/pciskole)   Oljehyre 
Kalkulator (lånes på skolen)     Vernestøvler 
Penner, blyanter og viskelær    Kjeledress 
Paralellforskyver     Varmekjeldress 
Passer, gradskive, vinkelhake    Gummihansker (fiskerhansker) 
USB-penn      Regntøy 
Ringpermer med skilleark, plastmapper   Fottøy for fjellvandring 
Skriveblokker (ruter og linjer)    Ullundertøy 
2X hengelås til skap     Gymtøy og joggesko til inne- og utebruk 

http://www.nfk.no/pciskole


Elevene trenger tilgang til sovepose som tåler kulde, liggeunderlag, stor ryggsekk (min 65l), vintertøy, 
vind og vanntett ytterbekledning til tur. 
 
For mer informasjon, se gjerne på skolens nettside. 
 
I dette brevet ligger det også en del skjemaer. Vi ber om at disse fylles ut og returneres til skolen 
snarest evt. leveres senest ved skolestart. Ta gjerne med disse ferdig utfylt til foreldremøtet før 
skolestart.  
 
Ev kan skjemaene sendes til:  
Meløy videregående skole, Øya, 8140 Inndyr     
evt. epost: hanedv@vgs.nfk.no  
 

Dette gjelder følgende skjemaer: 
1. Registreringsskjema og varselbrev 
2. Kartleggingsskjema 
3. YFF 
4. Egenerklæring helse - sikkerhetskurs 
5. Avtale for elevtransport i private biler 
6. Samtykkeerklæring bilder 

 

Vel møtt til nytt skoleår, og velkommen til Inndyr. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Hanne Edvardsen 

studierektor Inndyr 

mobil 95890174 

mailto:hanedv@vgs.nfk.no

