VELKOMMEN TIL VOKSENOPPLÆRING!

Voksenopplæringssenteret
ved SOTS!
Her finner du VO
administrasjon, lærere,
kaffe, informasjon om
studier og resepsjon.

Bak denne døra finner du VO
resepsjonen, her kan du få
hjelp til det du lurer på.
Trenger du en lenger samtale
kan det være lurt å avtale
samtale med en SOTSVO
rådgiver.

Velkommen innom!

Velkommen 😊

Hovedbygg

Lykke til med studiet!
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TIMEPLANER
Oppdaterte timeplaner finner du på vår nettside. Husk å kun se på fag/fagene du skal ta:
http://sots.no/Vaare-utdanninger2/Voksenopplaering2/Timeplaner/Timeplaner-forhoesten-2018/Timeplaner-for-felles-fag-og-generell-studiekompetanse
Du kan også lese mer om voksenopplæring på nettside:
http://sots.no/Vaare-utdanninger2/Voksenopplaering2
Lånekassen
Du kan søke stipend eller lån her: www.laanekassen.no
HUSK at selv om du har undervisning på Godalen så må du velge studiested SOTS, yrkesfag,
voksenopplæring i din søknad til lånekassen. Trenger du en skriftlig bekreftelse utenom
dette kan du sende en e- post til heidi.albretsen@skole.rogfk.no
Elevkort
Ønsker du å bestille elevkort kan du sende en e- post med bilde til
kjell.christian.johnsen@skole.rogfk.no eller du kan komme innom SOTS for å bli tatt bilde av.
Parkering dagtid ved SOTS
Du kan parkere på skolens parkeringsplass ved å ha gyldig parkeringstillatelse. Parkeringstillatelse får
du i resepsjonen ved voksenopplæringssenteret (kurssenteret) eller første undervisningstime. Det er
veldig viktig at du har gyldig parkeringstillatelse synlig i bilen, hvis ikke risikerer du å få parkeringsbot.
Alle elever er selv ansvarlig for å skaffe seg gyldig parkeringstillatelse synlig i bilen.
Parkering kveldstid ved SOTS
Etter klokken 15.00 trenger du ikke parkeringstillatelse, elever som deltar på ettermiddag/kvelds
undervisning trenger derfor ingen parkeringstillatelse.
Buss til SOTS
Buss nr. 8 går i fra Stavanger sentrum, forbi skolen. Avstigning er holdeplass: Kaptein Mejlænders
gate, rett ovenfor Rema 1000. Skolen ligger helt nede ved sjøen, se etter skilting.

It’s Learning
Her vil læreren legge ut viktig informasjon og oppgaver i faget. Dere må også levere inn oppgaver via
internett, It`s Learning.
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Innlogging til it`s learning gjøres via nettside: https://rfk.itslearning.com
Når skolen registrerer deg som elev i faget, vil du få tilsendt en SMS fra fylket med link til å opprette
bruker til fylkes nett. Etterpå logger du deg inn med samme bruker til høyre i It’s Learning. Det vil bli
gitt gjennomgang og informasjon om bruk av It’s Learning første kurskveld. Det er derfor viktig at
du møter første kveld.

PC ordning
Du kan kjøpe PC via denne linken:
http://www.rogfk.no/elevportalen/PC-ordningen/PC-ordningen-2017-18/Voksne.
Voksne elever som voksenopplæringen i Rogaland fylkeskommune (RFK) har meldt på kurs, har
anledning til å kjøpe bærbar datamaskin til bruk i opplæringen. RFK har rammeavtale med Atea og
Eplehuset, og voksne kan kjøpe subsidiert PC eller Mac gjennom denne.
Du må selv betale egenandel på PC når denne kjøpes.
På nettsiden: www.rogfk.no/elevportalen kan du finne mye nyttig informasjon, linker, og
veiledninger til hvordan du registrerer deg, laster ned programvare m.m.
Standpunkt karakter og eksamen
Du vil få standpunkt karakter av oss, så sant du tar de prøvene som trengs. Ved første
undervisningstime vil lærer informere om dette.
Det kan være at du må gjennomføre eksamen i flere fag, muntlig eller skriftlig. Det vil trekkes elever
ut til eksamen etter bestemte regler. Dette skjer i slutten av semesteret.

Velkommen til oss!
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