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Hilsen fra rektor
Kongshavn videregående skole er en av Oslos
nyeste skoler for studiespesialisering. Skolen
har 540 elevplasser, 60 ansatte og har flotte,
moderne lokaler i den tidligere Sjømannsskolen
på Ekeberg kun 8 minutter fra Jernbanetorget.
Vi har 5 førsteklasser for studiespesialisering, i
tillegg til at vi har en klasse studiespesialisering
for minoritetsspråklige. Kongshavn videregående
skole administrerer Osloskolens tilbud om å ta
Vg2 i Berlin.

Elever med ambisjoner, engasjement og
respekt
Vi er en skole hvor ambisjoner, respekt og engasjement står i sentrum. Vi stiller høye krav til
hverandre og er opptatt av å skape et trygt
læringsmiljø. Skolen preges av en skolerevy som
engasjerer over 200 av skolens elever hvert år. Vi
er opptatt av at alle på skolen møter hverandre
med respekt og som elev vil du ofte oppleve at
rektor møter deg om morgenen utenfor skolen. Kongshavnelever opplever et tett forhold til
lærerne hvor de møter tydelige forventninger
som gjør at de hver dag tar et nytt steg mot egne
ambisjoner.

Fremtidens skole:
internasjonalisering
og entreprenørskap
Med en Vg2-klasse i Berlin, og som nylig vinner av
årets entreprenørskapsskole, markerer vi tydelig på Kongshavn at vi er opptatt av
fremtidens skole. Vi vil at elevene skal utvikle den
nødvendige kompetansen for å lykkes i videre
studier og fremtidens arbeidsliv gjennom internasjonalisering og entreprenørskap. Som elev vil
du derfor kunne være med å drive ungdomsbedrift sammen med læreren som er kåret til årets
entreprenørskapslærer. Du har også muligheten
til å delta i mange ulike internasjonaliseringsprosjekter.

Velkommen til
Kongshavn videregående skole!
Knut Jørgen Kopperud
Rektor
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Studiespesialisering
Studiespesialisering gir deg studiekompetanse og
forbereder deg på videre studier etter videregående. Første året har du fellesfag med klassen, i
tillegg til språkfag og praktisk eller teoretisk matte.
I 2. og 3. klasse får du velge blant en rekke ulike
fag å fordype deg i, innen realfag, samfunnsfag
og økonomi. Noen av fagene er fordypningsfag
som bygger på hverandre, mens andre fag kan du
velge enten i Vg2 eller Vg3. Våre lærere er engasjerte og godt oppdaterte på sine fag.

Programområdet realfag:
Liker du å utføre eksperimenter, løse komplekse
samfunnsproblemer og forstå naturen rundt deg,
eller å lage nettsteder og apper, vil du like realfagene vi tilbyr her. Vi har moderne fasiliteter og
engasjerte lærere som brenner for realfagene.
Ved å fordype deg i realfag har du mulighet til
å studere videre innen ingeniørstudier, medisin,
teknologi og andre fag som krever realfagsfordypning.

Programområdet samfunnsfag og økonomi:
Vi har flinke rådgivere på skolen som hjelper deg
å sette sammen riktig fagkombinasjon for deg.
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Innen samfunnsfagene kan du lære om samfunnet vårt fra forskjellige innfallsvinkler. Både
gjennom språk, kultur og økonomisk forståelse
vil disse fagene gi deg økt kunnskap om hvordan
verden fungerer i dag. Du vil blant annet lære om
hvordan USA påvirker resten av verden, hvordan
renter egentlig fungerer, medias rolle i dagens
samfunn. I en verden der vi har stadig mer med
hverandre å gjøre på tvers av landegrenser, er
god språk- og kultur- kunnskap nødvendig for å
skape god kommunikasjon.

Fellesfag
Programfag

Vg1

Vg2

Vg3

Engelsk
Fremmedspråk
Geografi
Kroppsøving
Matematikk 1P (praktisk) / Matematikk 1T (teoretisk)
Naturfag
Norsk
Samfunnsfag

Fremmedspråk
Historie
Kroppsøving
Matematikk 2P / R1 / S1
Norsk

Historie
Kroppsøving
Norsk
Religion og etikk
Fremmedspråk (For

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
Sosiologi og sosialantropologi
Sosialkunnskap
Kommunikasjon og kultur 2
Rettslære 2
Entreprenørskap 2

Idrett

Idrett

de som hadde fordypning i norsk/engelsk i
ungdomsskolen)

Breddeidrett 1
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Internasjonalisering som satsningsområde
Både språk og internasjonal kompetanse er viktig i dagens samfunn, derfor er vi opptatt av å
tilby elevene rike muligheter til å oppleve verden
utenfor Norge. Vi tilbyr en rekke utenlandsreiser
og internasjonale prosjekter. Alle som har fremmedspråk på Vg2, får tilbud om en ukes språkreise. Under oppholdet går elevene på språkskole,
de bor i vertsfamilier og har et kulturprogram.
•
•
•

Tysk nivå 1 og 2 reiser til Berlin
Spansk 1 og 2 reiser til Salamanca eller Granada
Fransk 2 reiser til Nice

Vi har også et prøveprosjekt med et tre ukers
opphold i Granada, et «språkbad» for elever med
spansk nivå 2.
Elever på samfunnsfaglig engelsk reiser på en
studieuke til Edinburgh.
Elever på vg1 kan delta på en ukes utveksling til byen
Crema i Lombardia i Nord-Italia i vårsemesteret. Vi
får gjenbesøk av de italienske elevene.
Vi er også ansvarlige for Osloskolens tilbud om
å ta Vg2 i Berlin, der elvene følger norske læreplaner, samtidig som de opplever tysk kultur på
nært hold.
Læringsressursen The Textile Interchange Project (the TIP) har som mål å øke kunnskapen og
kompetansen om sko- og tekstilindustrien blant
elever i videregående skoler. Vi sender to elever
og en lærer til India som en del av prosjektet.
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Entreprenørskap som satsningsområde
Kongshavn videregående skole ble i 2015 kåret til
den beste entreprenørskapsskolen i Oslo.
Vi lever i et samfunn i stadig endring – politikere,
næringslivet og den vanlige borger lurer – hva gjør
vi når oljen tar slutt? Svaret er: Sats på innovasjon!
Siden oppstarten av skolen i 2013 har Kongshavn hatt en fokusert satsning på innovasjon og
entreprenørskap. Skolen tilbyr elevene problemløsning slik den praktiseres i det virkelige liv.
I tillegg til satsningen på ungdomsbedrifter, har
skolen årlige innovasjonscamper, et utstrakt

Foto: Felix Reimann

samarbeid med internasjonale skoler og stadig
besøk fra eksterne foredragsholdere som bidrar
til å gi elevene de beste forutsetningene til hvordan fremtidens oppgaver skal løses.
I 2015 og 2016 var skolen Oslos mestvinnende
skole i eksterne konkurranser; propelljakten, fylkesmesse- og NM for ungdomsbedrifter. I 2014
vant skolen NM i innovasjonscamp som første
osloskole noensinne. I skoleåret 2016-17 har 80%
av skolens entreprenørskapselever i vg2 allerede
vunnet stipender fra Sparebankstiftelsen.
Vi inviterer deg til å være med på å forme fremtiden!

Foto: Felix Reimann
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Faglig og sosialt
Kongshavn er opptatt av at våre elever skal føle
seg velkomne og oppleve både faglig mestring og
sosial glede på skolen.

elever, som den første skoleuka viser dem rundt
på skolen, spiser lunsj med dem og forteller om
livet på videregående.

Fullført og bestått-prosenten er over landsgjennomsnittet, lærerne oppnår gode resultater
basert på elevenes forutsetninger og er kjent for
å gi tett oppfølging.

Skolens elevaksjon

Vi er samlet i ett bygg, med forskjellige områder
hvor elever møtes utenfor klasserommet, som
mingle-områder, kantine og bibliotek.

Skolen er involvert i elevaksjonen Impande som
jobber med skoleutvikling i Sør-Afrika. Pengene
går uavkortet til innkjøp av læremidler og byg
ging av undervisningsrom for fattige skoleelever
i Sør-Afrika. Kongshavn sender to elever fra sko
len, som får besøke prosjektene i Sør-Afrika for se hvordan pengene blir anvendt.

I “Kongshavtimen” har elevene en mulighet til å
møte faglærerne og få hjelp til oppgaver på slutten av skoledagen. Denne tilbys flere ganger i uka
og er populær blant våre elever. Dersom elever
møter opp får de trukket timer fra fraværet sitt.
Det sosiale miljøet er viktig for oss fordi vi vet
at økt trivsel også gir bedre læring. Vi har derfor
bl.a. et eget oppstartprogram for Vg1-elever med
overnattingstur. I vårsemesteret i vg1 drar elevene tre dager på skikurs til Trysil. Det er mange
hyggelige arrangementer i løpet av skoleåret, slik
som grilling i skolegården, skolerevy, sjakkturnering, skolekor, grøtfest, teservering og fredagsquiz.
Vg1-elevene blir tatt godt i mot av velkomst–
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Skolens fasiliteter:
>> Lyse, moderne undervisningsrom
>> Oslos mest moderne språklab
>> Spesialrom for realfagsundervisningen
>> Bibliotek og IKT-avdeling med hjelpsomme ansatte
>> Gratis treningssenter åpent på kveldstid
>> Sentral beliggenhet kun 8 min. med trikk fra Jernbanetorget
>> Ærverdig skolebygning med flott utsikt
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Les mer om skolen på skolens hjemmeside og Facebookside
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www.kongshavn.vgs.no
Følg oss på facebook

