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Til elevene ved Samisk videregående skole og reindriftsskole
Jeg vil ønske dere alle velkommen til nytt skoleår
Velkommen til dere som er allerede elever her på skolen, og spesielt til dere som nå er nye
elever på Samisk videregående skole og reindriftsskole.
Mitt navn er Mathis Persen Bongo og jeg er ny rektor her på skolen, har startet som rektor
for noen uker siden.
Det gleder meg at dere har valgt å ta utdanning her hos oss. Her får dere en spesiell mulighet
til å ta videregående utdanning, fordi på denne skolen er det særlig flinke lærere og ansatte,
som gir deg den beste servicen.
Vi som arbeider her ønsker at dere som er studenter/elever skal trives her hos oss, både
faglig og sosialt, sammen med dine medelever og ansatte her.
Vi har et felles mål at de årene dere er her på Samisk videregående skole og reindriftsskole,
skal dere få utvikle egne kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det er disse som gjør at
dere klarer dere godt i livet, i ulike jobber og ulike sammenhenger i samfunnet.
Jeg har også selv vært student/elev både på Samisk videregående skole og reindriftsskole i
Kautokeino og Samisk videregående skole i Karasjok, på slutten av 70 tallet og i begynnelsen
av 80 tallet. Disse årene har gitt meg en gode og trygge læringssituasjoner, som også
motiverte meg til å ta videreutdanninger. Slik ble denne tiden starten på min læringssti som
jeg også har fulgt i de videre utdanninger.
Vi ønsker at dere også skal oppleve gode og trygge læringsprosesser her hvor vi alle har
ansvar for nær oppfølging, tydelig ledelse og veiledning på alle nivåer. Vi har et ansvar å
legge opp til gode relasjoner mellom deg og ansatte, mellom deg og medelever, og mellom
skolen og foreldre/foresatte. Menneskelighet, anerkjennelse og likeverd mellom elever og
ansatte skal være vår skoles kjennemerke.
Vi ønsker at dere elever aktivt er med i skoledemokratiet, som f.eks. elevråd og
skolesamfunnet, slik at skolen blir levende, trivelig, artig og et godt læringssted.
Forrige skoleår ble spesiell for alle, fordi skolen ble stengt på grunn av koronaen, og dermed
måtte dere gjennomføre undervisningen på en annerledes måte fordi den ble gjennomført

over nettet. Dette var en ny og viktig erfaring for oss alle. Da fikk vi erfare hvordan man
gjennom teknologi kan ta utdanning/undervisning, og hvordan vi må organisere og
tilrettelegge undervisningen.
Korona situasjonen førte også til at dere ikke kunne være så mye i lag med hverandre som
tidligere. Dette gjør at må vi huske hvor viktig samvær er, det å være sammen med andre
under skolegangen og dermed ha mulighet i fellesskap å utvikle ny kunnskap og nye
suksesser.
Dette skoleåret ser ut til å bli mer normalt, og dette gjør at vi kan være mere sammen.
Derfor ønsker vi at dere er mye her på skolen, slik at dette gir anledning til oss ansatte å bli
bedre kjent med dere og høre på dine meninger og tanker, og på den måten også være med
på å bidra i din skolehverdag.
Hvordan dere trives på skolen, er avhengig av deg selv, lærere og ansatte. Det er de ansattes
ansvar å tilrettelegge for varierte og trygge læringssituasjoner til dere slik at dere kan være
aktive, nysgjerrige og inkluderende i skoletimene og ellers i skolen. Slik skal vi sammen sette
standard til undervisningen der både du, dine medelever, lærere og andre ansatte er med og
bidrar.
Når vi jobber sammen, da kan vi sammen utvikle den beste læringssituasjon og den aller
beste skolemiljø, slik at du, dine medelever og ansatte får et godt og trygt lærings- og
arbeidsmiljø, og at det blir godt og trygt å være her på skolen.
Til slutt vil jeg atter en gang ønske dere velkommen til skolen vår! Og ønske det aller beste
for dere!
Takk!

