
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Persbråten videregående skole 

 

Velkommen til nytt skoleår! 

Vi har gledet oss til denne dagen, og ser frem til et godt samarbeid med deg dette skoleåret.  

 

Lurer du på noe? Spør oss. Vi er her for at du skal ha en god skolehverdag på Persbråten, og vi gleder oss til å bli 

bedre kjent med deg. Husk å ta deg tid til å bli kjent med de andre elevene rundt deg, slik at vi kan bygge et trygt 

og godt skolemiljø sammen.  

Verdt å vite om skolehverdagen på Persbråten vgs 

Skolebyggets åpningstid Skolebygget er åpent fra kl 0800-1600 mandag til fredag.  

Biblioteket Skolebiblioteket finner du i første etasje ved Pegasus. Biblioteket er åpent hver dag mandag-

fredag 08.00-15.30 

 

Lånetiden er 4 uker, men lånet kan fornyes dersom ingen andre står på venteliste. Tapte bøker 

må erstattes. 

IKT-avdelingen Skolen har en IKT-ansatt som er tilgjengelig for hjelp og spørsmål hele skoledagen. Du finner 

Rajan på kontoret i andre etasje utenfor mediateket. Er ikke han tilstede, spør i 

administrasjonen. 

Kantina Skolens kantine driver vi selv. Åpningstiden er primært 08.00-15.00. Har du forslag til hva vi 

kan selge? Legg det i forslagskassen.  

Det er ikke anledning til å handle når det ringer inn til timen.  

Utlån av lærebøker Du får utdelt lærebøker ved skolestart når du og dine foresatte (gjelder elever under 18 år) har 

skrevet under lærebok-kontrakten. Alle lærebøker må innleveres innen 19.06.21 – siste 

skoledag. Leverer du ikke bøkene innen denne datoen vil du få tilsendt regning på resterende 

beløp.  

Pass godt på skolebøkene dine. Bøker som ødelegges, må erstattes. Husk å ta med bøkene når 

du bytter klasserom. En lærebok koster mellom 500-1000 kr.  

Utlån av PC Elever på Vg1 og nye elever på Vg2 og Vg3 får utdelt PC ved skolestart når PC-kontrakten er 

undertegnet. Du betaler en egenandel for hvert skoleår (innenfor Lånekassens satser for 

utstyrsstipend) og overtar PC-en etter 3 år. Du er ansvarlig for din egen elev-PC i tråd med 

kontrakten. 

Egenandel: 

Du betaler egenandel for PC-en du benytter skoleåret 2020/2021. Egenandelen for skoleåret 

2020/2021 er på kr. 1051,-, og tilsvarer det utstyrsstipendet elever med ungdomsrett i 

videregående skole får hvis de søker Lånekassen. Se informasjon på www.lanekassen.no (søk 

f.eks. på utstyrsstipend). 

Innbetalingsprosedyre: 

Foresatte får faktura tilsendt fra EFT i etterkant av PC-utdelingen. 

Elevskap Du får tildelt et personlig bokskap ved skolestart, og må skaffe egen hengelås og sørge for at 

skapet alltid er låst. Bokskap som ikke er registrert på deg, har du ikke anledning til å bruke. 

Disse vil kunne bli klippet uten forvarsel. 



Skolen har ikke ansvar for tyverier, selv ikke fra låste skap, men med et låst skap vil du 

normalt får erstatning fra ditt eget forsikringsselskap hvis du/familien har en hjem- eller reise-

forsikring som dekker slike tap. 

I tillegg oppfordres du til å skaffe deg en ekstra hengelås som kan brukes til å låse inn 

verdisaker i garderoben under kroppsøvingstimene. 

Tyveri Skulle noe bli stjålet, enten det er fra elevskapet, fra pulten din eller fra andre steder på skolen, 

må du melde fra til kontoret.  

Vi kan ikke erstatte tapet, men vi kan undersøke saken. Det er viktig at vi får registrert alle 

tyveri.  

Hvis du skal ha erstatning fra forsikringsselskapet ditt, må du anmelde tyveriet til politiet. 

Skulle en elev bli tatt for tyveri på skolen, ser skolen på det som et svært alvorlig tillitsbrudd 

som vil bli politianmeldt. 

Skolebevis Alle elever får digitalt skolebevis første året i videregående skole. For å få skolebevis, må du 

delta på elevfotograferingen. Dette skjer første skoleuke. 

Stipend og lån Rådgiver hjelper deg med spørsmål du har om lån og stipend. 

Elevparkering Skolen har 15 parkeringsplasser for elever. Man kan benytte dagsparkering ved å hente en 

parkeringsoblat i resepsjonen. Feilparkering vil bli bøtelagt av Europark. 

Tobakksfri skoletid Det er forbudt å bruke røyk og snus og andre rusmidler i løpet av skoletiden. Med skoletiden 

menes skolens åpningstid – kl. 0800-1600 både på og utenfor skolens område, samt når 

elevene er på skoleturer og ekskursjoner. 

 

 

 


