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Velkommen som ny elev på Kongshavn videregående skole 
 
Gratulerer med skoleplass på Kongshavn videregående skole i vg1 
studiespesialisering! Med dette brevet vil vi ønske deg velkommen 
som elev ved Kongshavn videregående og gi deg noen praktiske 
opplysninger. 
 

Første skoledag er mandag 16. august kl. 1200 
Du møter i skolegården, og her vil du treffe kontaktlærer og 
medelever før vi samles i skolens auditorium. Hvis du ikke møter 
første skoledag, mister du plassen din. Hvis du ikke kan møte, må 
du snarest søke permisjon.  
 

CRE8SLO 
Du som har søkt om plass i entreprenørskapsklassen CRE8SLO får 
beskjed på SMS dersom du kommer inn og får tilbud om plass. 
Kun elever som har søkt og fått plass på Kongshavn vgs kan få 
plass på CRE8SLO. Elever som ikke får plass i klassen etter første 
runde settes på venteliste. Mer informasjon om CRE8SLO finner du her.  
 

Forsert løp i matematikk og engelsk 
Alle elever som ønsker forsert løp med programfag matematikk R1 eller engelsk 1 må gi beskjed om 
dette på epost til studieleder Roar Aunvold før 1. august: roar.aunvold@osloskolen.no. 
 

Møte for foresatte og elever 
Onsdag 25. august inviterer vi til informasjonsmøte for foresatte i vg1 i skolens auditorium. 
Invitasjonen til møtet sendes ut i den første skoleuken.  
 

Bærbar PC 
Alle elever på Kongshavn leier bærbar PC av skolen. Elevene må betale et beløp i leie for skoleåret 
2021/2022 som tilsvarer det alle elever får i utstyrsstipend av Lånekassen hvis de søker om det. Dette 
vil kontaktlærer informere nærmere om. Du betaler også leie i vg2 og vg3. Når du har betalt leie for 
tre år, er PC-en din eiendom. 

 

Skolens kontor er åpent fra mandag 2. august. Alle henvendelser om inntaket, for eksempel om plass 
på ventelister, må gjøres til Inntakskontoret, Grensesvingen 6, 0663 Oslo. Vi på Kongshavn 
videregående skole ønsker deg en fortsatt god sommer og ser frem til å møte deg! 

 
 

Med vennlig hilsen 
Knut Jørgen Kopperud 
rektor 
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