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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, gi deg noen praktiske opplysninger 
og be om litt informasjon slik at vi kan tilrettelegge for en 
best mulig skolegang for deg!  
 
NB: Du må huske å gå inn på www.vigo.no og svare at du 
tar imot plassen ved Kongshavn videregående skole hvis du 
ikke har forhåndssvart, ellers vil du miste den.  
 

Velkommen til første skoledag mandag 19. 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. Send en e-post til 
kongshavnvgs@ude.oslo.kommune.no. 
 
 

Møte for foresatte og elever 
Tirsdag 27. august inviterer vi til informasjonsmøte for foresatte i Vg1 kl. 1800 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 
2019/2020 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. 
 

Valg av matematikk-kurs og fremmedspråk 
For at du skal få en best mulig skolestart ber vi deg fylle ut opplysningsskjema med valg av 

matematikk-kurs og fremmedspråk på denne lenken https://bit.ly/2ZNAn91 så fort som mulig og 
senest søndag 4. august. Her får du også mer informasjon om valget av språk og matematikk. 
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CRE8SLO 
Høsten 2019 starter Kongshavn vgs en ny 
entreprenørskapslinje på Vg1 som heter CRE8SLO. 
CRE8SLO er et treårig studieforberedende tilbud på 
Kongshavn hvor filosofien er at du alltid skal kunne 
bruke det du lærer slik at du skaper verdier for deg 
selv og andre. Du får et annerledes og praktisk tilbud 
med tett samarbeid og oppfølging fra vårt 
lærerteam og våre samarbeidspartnere. Har du ikke 
allerede meldt din interesse for å bli elev på 
CRE8SLO, kan du lese mer om tilbudet på 

www.cre8slo.com. Det er fortsatt mulig å få plass i 
klassen og du kan melde din interesse her. Har du 
spørsmål, ta gjerne kontakt med ass. rektor Sidsel 
Holm Bye på telefon 92417164. 

 
Skolens kontor er åpent fra mandag 5. august.  
 
Alle henvendelser om inntaket, for eksempel om plass på ventelister, må gjøres til 
Inntakskontoret, Strømsveien 102.  
 
Vi på Kongshavn videregående skole ønsker deg en fortsatt god sommer og ser frem til å møte deg 
den 19. august. 

 
 
Med vennlig hilsen 
Knut Jørgen Kopperud                                                             

rektor                                                                                        
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