
Inför din skolstart på VILTVÅRD, ForshagaAkademin

PROGRAM FÖR INTROHELGEN: (Observera att ändringar kan förekomma!)

OBS! Endast 1 anhörig / elev vid informationspass.

Torsdag 12 augusti:
9:00 - 21:00 Möjlighet till inflytt i elevboendet för de som reser långväga.

Nyckelutlämning på innergården, Bruksgatan nr 7-13.

Fredag 13 augusti:
9:00 - 14:00 Inflytt i elevboendet. Bruksgatan 7-13, samling innergården.
12:00 - 13:30 Lunch serveras för elever på Lärcenter.
15:00 - 16:00 Boendeinfo för föräldrar med fritidsvärdarna.
17:00 - 18:30 Grillkväll
19:00 - 21:00 Hembesök i elevboendet och enskilda samtal (fritidsvärdarna).

Lördag 14 augusti:
9:00 - 12:00 Upprop i Viltpaviljongen

(Info om Schoolsoft, personuppgifter, studiekontrakt, GDPR,
skolsköterskan informerar (10.30-11), hälsoblankett, bibliotek, information
om CSN, försäkring, info om iPads och policy m.m)

12:00 - 13:30 Lunch för eleverna
13:30 - 15:00 Boendemöten i lägenheterna med fritidsvärdarna.
19:00 - 21:00 Fritidsvärdarna gör hembesök.

Söndag 15 augusti Tid för fix och pyssel i boendet. (Tips! IKEA i Karlstad stänger kl. 18:00)

INTROLÄGER 16-18 AUGUSTI:

Måndag 16 augusti
09:30 Avfärd mot Visten för paddling.
ca 12:00-15:00 Lunch vid Dömle. Pastasallad

Tisdag 17 augusti
09:00 Avfärd mot skjutbanan (Heldag med skytte)

Lunch på skjutbanan, mat från lärcenter. Hamburgare.
ca 15:00 Färd mot skolans jaktmark och bad i Bredsanden.

Onsdag 18 augusti
09:00 Skolchef informerar. Samling i Viltpaviljongen. Rundvandring på skolan.

Klassrumsregler. Prova kläder.
10:00 Uthämtning och genomgång av iPads och appar
11:00-12.00 Biblioteksinfo vargen+labben
12:00-13.00 Lunch
13:00-14.00 Genomgång av schoolsoft och coachsamtal

Torsdag-fredag Lediga



UTRUSTNINGSLISTA FÖR INTROVECKAN:
Efter första helgen på skolan kommer vi att åka iväg på introläger med övernattning. Nedan följer en lista på saker

som du som elev bör ha med dig på introlägret.

● Hygienartiklar
● Stövlar/kängor
● Kläder för utevistelse (Jaktkläder)
● Myggmedel
● Regnkläder
● Handduk
● Badkläder
● Ev. mediciner

ÖVRIG INFO:
Vi har ett samarbete med Fritidsfabriken.se med bra rabatt på skaljackor och fritidsbyxor.

Vi berättar mer om detta på introhelgen.

VIKTIGA DATUM HT21:
Hösthajk i Glaskogen: vecka 37
Älgjaktslov: vecka 41
Lärdag, eleverna lediga: Fredag 1/10
Terminen slutar: Fredag 21 december
Prövningsdag: Fredag 21 december

Välkomna!

Kontaktpersoner inför skolstart och introdagar (coacher åk1):
Henrik Bergström: henrik.bergstrom@forshagaakademin.se alt. skolans växel på 010-1516200
Gustav Carlander: gustav.carlander@forshagaakademin.se, alt. skolans växel på 010-1516200
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