Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kongshavn videregående skole
Vi søker vertsfamilier 5.-9. desember 2022 til seks spanske elever
Oslo, 04.11.2022
Kjære foresatte til vg2-elever som lærer spansk
Kongshavn videregående skole er stolt av å være en Erasmus-skole med partnerskoler i Spania,
Polen og Danmark. I høst har vi et enkelt online-prosjekt som handler om sunne levevaner og
kroppsøving. Men Erasmus er også noe mer: Elevene besøker hverandre, viser gjestfrihet og blir
kjent med hverandres land og kulturer. Om fire uker får Kongshavn besøk av seks elever fra
Colegio Juan Ramón Jiménez i Cieza. Læreren deres, Manuel Garcia Caballero, kjenner
spanskelevene våre fra før fordi han hospiterte i spansk og kroppsøving på Kongshavn i august i
år. Nå trenger vi vertsfamilier til de seks elevene fra Spania fra mandag 5. desember til
fredag 9. desember 2022. Her følger litt informasjon om oppholdet i Oslo, og hva det vil si å
være vertsfamilie.
De seks elevene som kommer til Oslo er 16 år gamle. De skal delta i kroppsøving, ha egne
aktiviteter og utforske Oslos kultur- og friluftsliv i løpet av de fem dagene. De spanske lærerne tar
seg av elevene i skoletida.
Som vertsfamilie lever dere akkurat slik dere pleier. Meningen er at gjestene skal få oppleve en
vanlig familiehverdag, og den kan ofte være travel. Vi ber om at elevene får følge til skolen med
deres sønn/datter hver morgen, at de får frokost, matpakke og et varmt måltid om dagen, og
hyggelige samtaler på et tidspunkt som passer familien. Elevene snakker engelsk. Elevene har et
ruter-kort for hele uka. Dersom familien ønsker å invitere eleven med på et arrangement en kveld,
er det hyggelig, men det er ikke noe vi forventer. De har et tett program, så jeg tipper de vil sette
pris på å slappe av når de kommer hjem.
Nøyaktig tidspunkt for ankomst, elevenes og lærernes kontaktinformasjon kommer vi tilbake til.
Dersom dere har anledning til å ta imot en av våre gjester, ber jeg dere ta kontakt snarest:
beatrice.blom@osloskolen.no, mobil 98470144. Vi inviterer foresatte, søsken og elever til et
kort informasjonsmøte tirsdag 29.11. kl 17.00 på personalrommet i 4. etasje på skolen. Si fra
hvor mange som kommer, så vi serverer mat.
Kongshavn vgs planlegger et gjenbesøk til Colegio Ramón Jiménez i Cieza i jan/mars 2023.
Cieza ligger en times kjøretur fra Alicante, som har direkte flyforbindelse fra Oslo. Vi
ønsker å invitere en liten gruppe vg2-elever som lærer spansk,til å bli med på reisen.
Med vennlig hilsen
Béatrice Blom
Avdelingsleder
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