
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Nydalen videregående skole    

Velkommen til Nydalen videregående skole, Helse og 

oppvekstfag skoleåret 2022/23.       

Gratulerer med skoleplass! Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev på Nydalen videregående skole, 

helse og oppvekstfag. 

Første skoledag:  

Første skoledag mandag 22. august møter du i amfiet (1.etg ved inngangsdøren) på skolen. 

I løpet av dagen blir du bedre kjent med lærerne dine og skolen. Du kommer også til å få nærmere informasjon 

om første skoleuke og resten av skoleåret. 

Alle elever på helse og oppvekst møter kl. 1030. Det er viktig at du møter til første skoledag for å beholde 

skoleplassen.  

Har du spørsmål rundt skolestarten kan du ta kontakt med avdelingsleder Helse og oppvekst Trine Årstadvold. 

Trine.Arstadvold@osloskolen.no eller rådgiver for Helse og oppvekstfag Annika Bjørk 

annika.bjork@osloskolen.no 

Lærebøker og PC:  

Den første uken din ved Nydalen vil du få utlevert pc og skolebøker. Kontrakter for dette deles ut av 

kontaktlærer på første skoledag, og disse må undertegnes av foresatte før vi kan levere ut læremidler. Du vil 

også få mulighet til å leie et skap på skolen. Det koster 50 kr og må sikres med hengelås.  

Det anbefales at denne er minst en 5 på Abus sin styrkeskala (får plass til en femkrone i bøylen). Vær 

oppmerksom på at du er økonomisk ansvarlig for alle lærebøkene som er registrert på deg. Ta godt vare på 

bøkene du får låne. For ikke å blande bøker med medelever må derfor alle elever skrive årskull, navn og klasse 

på første side i læreboken. Eksempelvis: 17/18 Nora Nordmann, 1SEA. Du må sette bokbind på bøkene senest 

en uke etter utlevering. 

Viktig: Du må skaffe deg e-ID før du starter på skolen. Når du har e-ID kan du får opprettet digital postkasse som 

er nødvendig for å kunne få Politiattest. Politiattest kreves for å kunne være ute i praksis. 

Møte for foresatte  

Det blir det arrangert foreldremøte i løpet av de første skoleukene. Invitasjonen til møtet vil bli sendt med 

elevene i forkant og lagt ut på skolens hjemmeside. 

Med dette ønsker vi deg velkommen til en moderne, fleksibel og ambisiøs skole mandag 22. august kl 1030 

Med vennlig hilsen  

Trine  Årstadvold 

Avdelingsleder Helse og Oppvekst 
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