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           20.08.2020 
 
INFORMASJONSMØTE FOR FORESATTE TIL ELEVER I VG1 
Møtet vil være en kombinasjon av digitalt møte og fysisk tilstedeværelse 
 
Tirsdag 25.08.2020 kl. 1900-1945 har vi foreldremøte for vg1-elever i klassene 1STA, 1STB og 

1STC  i skolens store auditorium i 1. etasje.   

 

Her vil dere møte skolens ledelse, studieleder, rådgivere og kontaktlærerne 

i de enkelte klassene. Det vil bli gitt informasjon om følgende: 

• Informasjon om skolestarten og oppstartprogrammet for elevene 

med smittevern i fokus 

• Skolens forventninger til elever, foresatte og lærere 

• Valg av matematikk og fremmedspråk 

• Aktiviteter i skoleåret 2020/2021 

• Informasjon om muligheter for lån og stipend 

• Informasjon om utlånsordninger for PC og skolebøker 

 

Dette informasjonsmøtet live-streames for de av dere som ikke er tilstede 

på Kongshavn. Lenken blir sendt til det telefonnummeret vi har registrert i 

vårt system, og som skolemelding. Dere vil også få oppgitt et mobilnummer som dere kan sende 

inn spørsmål til. 

 

Av smittevernhensyn vil det kun være mulig å snakke med kontaktlærer enkeltvis etter 

informasjonsmøtet. Vi oppfordrer dere til aller helst å sende epost til kontaktlærerne. 

 

Frammøte og smittevern: Vi registrerer dere ved inngangen til auditoriet. Av smittevernhensyn 

ber vi om at bare én foresatt per elev møter fysisk. 

 

Meldingsapp: Foresatte har tilgang til elevens klasseliste i skolemeldingsappen og i portalen i 

Skoleplattform Oslo. Sørg for å laste ned Skolemeldingsappen i forkant av foreldremøtene!  

 

Foresatte blir invitert til et nytt møte i november. Da vil alle kontaktlærere og faglærere være til 

stede og det blir anledning til samtaler med de enkelte lærerne. Elever og foresatte blir også 

innkalt til en elev-/foresattesamtale med kontaktlærer i oktober/november.  

 

Vær oppmerksom på at det er begrensede parkeringsmuligheter ved skolen. Benytt helst trikk 18 

eller 19 til Ekebergparken, eller buss 80E/81/83/85 til Kongshavn. 

 

Velkommen til informasjonsmøtet! 
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