Velkommen til oss!

Som elev på Kongshavn vgs blir du en del av
et læringsmiljø hvor vi er opptatt av at alle skal
ha det trygt og godt. Skolestartprogrammet vårt
med VIP-makkerskap gjør at du fra første dag får
en makker og en makkergruppe. Dette skaper et
godt sosialt miljø samtidig som det bidrar til gode
faglige resultater. Kongshavn vgs er blant skolene
i Oslo der elevene har best karakterutvikling i
løpet av tre år på videregående. Blir du elev på
Kongshavn lærer du mye samme hvilket utgangspunkt du har!
Som Kongshavnelev møter du entreprenørskap
i mange situasjoner. Vi ønsker at du skal lære å
være kreativ og å se muligheter, samtidig som du
skal kunne ha kunnskap og ferdigheter til å gjøre
noe med dem i praksis. Dette får du mulighet til
ved å jobbe med ungdomsbedrift eller å delta på
innovasjonscampen.

HVEM ER DU? HVA BLIR DU?

Er du elev på Kongshavn lærer du å bidra til noe som er større enn deg selv.
Vi er opptatt av internasjonalisering og ønsker å gi deg mulighet til å samhandle
med verden utenfor skolen. Gjennom ulike internasjonaliseringsprosjekter får
du anledning til å jobbe med dette i praksis. Du vil både oppleve å få besøk
fra utlandet på skolen, og å få tilbud om å dra ut selv. Gjennom skolens årlige
elevaksjon til inntekt for Impande er du med på å skape en fremtid for elever i
en annen del av verden.
Rektor, Knut Jørgen Kopperud

STUDIESPESIALISERING

Vi er en ren studiespesialiserende skole med tilbud om programområde språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag. Vi tilbyr et bredt spekter av programfag, og dette gir
deg et solid grunnlag når du skal søke høyere utdanning ved universitet eller høyskole.
Som elev på Kongshavn ligger alt til rette for en variert skolehverdag.
Du kan velge samfunnsfag, økonomifag, språkfag eller kanskje breddeidrett?
Andre velger full fordypning i realfagene. Vi er en liten skole med kort avstand mellom
lærer og elev. Vi har gode lærere som bidrar til at elevene på Kongshavn er de som lærer
mest i løpet av tre år på videregående.

Studiespesialisering for minoritetsspråklige elever
Vi har et eget tilbud for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge
som velger studiespesialisering. Elevene i minoritetsspråklig klasse har
forsterket undervisningen i norsk og i noen av de andre basisfagene.
I programfagene, matematikk og fremmedspråk undervisningen går elvene
sammen med de andre elevene på studiespesialisering. Slik får du som
elev i denne klassen en god kombinasjon av forsterket opplæring
samtidig som du går i ordinær videregående skole.

Vg2

Vg3

Realfag

Realfag

Matematikk R 1
Matematikk S 1
Fysikk 1
Kjemi 1
Biologi 1
Informasjonsteknologi 1

Matematikk R 2
Matematikk S 2
Fysikk 2
Kjemi 2
Biologi 2
Informasjonsteknologi 2

Språk, samfunnsfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi

Internasjonal Engelsk
Samfunnsøkonomi 1
Økonomistyring
Sosiologi og sosialantropologi
Kommunikasjon og kultur 1
Rettslære 1
Entreprenørskap 1

Politikk og menneskerettigheter
Samfunnsfaglig engelsk
Samfunnsøkonomi 2
Økonomi og ledelse
Sosialkunnskap
Kommunikasjon og kultur 3
Rettslære 2
Entreprenørskap 2

Idrett

Idrett
Breddeidrett 1

Siden oppstarten i 2013 har Kongshavn satset på innovasjon og entreprenørskap. Vi ønsker at du som elev skal
lære å møte problemer og løse disse slik det gjøres i det virkelige liv.
I tillegg til satsningen på ungdomsbedrifter, har skolen årlige innovasjonscamper, og får ofte besøk fra eksterne
foredragsholdere. Dette bidrar til at du som elev får de beste forutsetningene til å løse fremtidens utfordringer.
Kongshavn vgs er normalt Oslos mestvinnende skole i konkurranser som propelljakten, fylkesmessen for
ungdomsbedrifter og under NM for ungdomsbedrifter.
Vi inviterer deg til å være med på å forme fremtiden!

ENTREPRENØRSKAP

«Se muligheter og
gjør noe med dem»

INTERNASJONALISERING

Språk og kulturforståelse blir avgjørende i fremtiden, derfor er vi opptatt av å tilby elevene rike muligheter til
å lære gjennom internasjonalisering. Elevene har normalt mulighet til å delta på en rekke utenlandsreiser
og internasjonale prosjekter.
Tysk pleier å reise til Berlin, spansk til Salamanca eller Granada og fransk til Nice. Noen elever på vg1 får tilbud
om å dra på en ukes utveksling til byen Crema i Lombardia i Nord-Italia i vårsemesteret og vi får gjenbesøk av de
italienske elevene.Internasjonalisering er viktig i vår årlige innovasjonscamp. Der samarbeider vi med en skole
i Berlin. De tyske elevene jobber i grupper med våre elever og hele campen foregår på engelsk.

«Åpen for verden»

Vi er ansvarlige for Osloskolens tilbud om å ta Vg2 i Berlin. Elevene følger norske
læreplaner samtidig som de opplever tysk kultur på nært hold. Når du tar Vg2 i
Berlin får du karakterer og har eksamen på samme måte som i Norge.
Du går sammen med vanlig tyske elever på en av våre to samarbeidsskoler i Berlin,
Paul-Natorp-Gymnasium i Vest-Berlin, og Felix-Mendelsohn-Bartholdy-Gymnasium i
Øst-Berlin. Dette er to typiske tyske gymnas der elevene har klare mål om å studere
ved universitet eller høyskole etter at de er ferdige. Gode tyskkunnskaper er noe du
får på kjøpet, og er noe som er svært etterspurt av arbeidslivet. Etter et år i Tyskland
får du kvalifikasjoner få andre norske elever har!

«Økt trivsel gir mer læring»

Som ny elev på Kongshavn blir du fra første dag en del av
et trygt og godt elevmiljø. Gjennom skolestartprogrammet får du din egen makker og makkergruppe.
Dette sikrer trivsel samtidig som det legger grunnlag for
faglig mestring. Her blir alle inkludert og får nye venner.
Som ny elev i første klasse blir du tatt godt imot av våre
eldre velkomstelever. Du får delta på morsomme og
spennende aktiviteter der dere raskt blir godt kjent.
Vi har tradisjon for å tilby en felles overnattingstur for
alle nye elever i første klasse ved skolestart. På vinteren
pleier vi å dra til Trysil på et tre dagers skikurs.
Gjennom skoleåret vil du merke at Kongshavn er en
spesiell skole med mange hyggelige arrangementer.
I tillegg har vi hver uke egne «Kongshavntimer» der
du som elev kan få hjelp til oppgaver og få veiledning
av faglærerne.

«Å være med på revy er gøy og lærerikt,
jeg anbefaler alle å bli med»
Martin, revyskuespiller

Kongshavn har lang tradisjon som revyskole. Skolerevyen engasjerer
hvert år over 200 av skolens elever. Dette gir deg en mulighet til å lære
på nye kreative måter og bli med i et engasjert revymiljø.

LÆRINGSMILJØ

«Jeg kan takke
Kongshavn mye for
mulighetene jeg har
fått etter jeg gikk ut
fra skolen»
Sunita, vinner av
Ekebergparkens pris 2017.

PRISER

Etter tre år på Kongshavn holdes det en høytidelig avslutningsseremoni i
Gamle Logen. I tillegg til vitnemål deler vi ut priser til elever som har utmerket seg
spesielt. Den beste eleven mottar Ekebergparkens pris med et stipend på 10.000
kroner. De andre prisene gis til elever som har involvert og engasjert seg spesielt,
de som bidrar særlig til et trygt og godt skolemiljø og de som er mest ambisiøse
i skolearbeidet.

«Engasjert i noe
større enn deg selv»
SKOLENS ELEVAKSJON

Skolens årlige innsamlingsaksjon går til
stiftelsen Impande Norway.
Elever jobber en arbeidsdag, og gi lønnen
sin til inntekt for Impande. Dette er en idealistisk organisasjon som driver et omfattende
utviklingsarbeid og jobber med skoleutvikling
i Kwa-Zulu Natal i Sør-Afrika. Hvert skoleår
besøker to elever og en lærer fra Kongshavn
vennskapsskolene våre i Sør-Afrika, for å se
resultatet av aksjonen.

Fasiliteter
>>

Sentral beliggenhet kun 8 min. med trikk
fra Jernbanetorget

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Lyse, moderne undervisningsrom
Oslos mest moderne språklab
Spesialrom for realfagsundervisningen
Bibliotek og IKT-avdeling
Gratis treningssenter åpent på kveldstid
Ærverdig skolebygning med flott utsikt

Telefon: 23 38 15 00
Besøksadresse: Kongsveien 30, 0193 Oslo
E-post: kongshavnvgs@ude.kommune.no

kongshavn.vgs.no
@KongshavnVgs

@kongshavnvgs

