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Velkommen til nye og gamle elever på Kongshavn vgs 
 
Gratulerer med skoleplass på Kongshavn videregående 
skole i Vg3 Studiespesialisering! 
 
Med dette brevet vil vi ønske deg velkommen som elev ved 
Kongshavn videregående, gi deg noen praktiske 
opplysninger for å gi deg en best mulig start på Vg3 hos 
oss. 
 
NB: Du må i tillegg huske å gå inn på www.vigo.no og 
svare at du tar plassen ved Kongshavn videregående skole 
hvis du ikke har forhåndssvart, ellers vil du miste den.  
 

Første skoledag mandag 19. august kl. 1000 
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  
postmottak@ude.oslo.kommune.no. 
 

Valg av programfag 
Hvis du er ny ved Kongshavn må du ta kontakt med studieleder Roar Aunvold så snart som mulig. 
Dette for å sikre at du får riktige programfag, du kan ta kontakt med han på 
roar.aunvold@ude.oslo.kommune.no 
 

Møte for foresatte og elever 
Onsdag 28. august inviterer vi til informasjonsmøte for foresatte i Vg3 kl. 1800 i skolens auditorium. 
Invitasjon til møtet sendes ut i den første skoleuken. Elever er også velkomne på dette møtet, men 
informasjonen vil stort sett være en kortversjon av den informasjonen som elevene har fått i løpet av 
de første ukene. 
 

Bærbar PC 
Alle elever på Kongshavn leier bærbar PC av skolen. Elevene må betale et beløp i leie for skoleåret 
2019/2020 som er likt det alle elever får i utstyrsstipend av Lånekassen hvis de søker om det. Dette 
vil kontaktlærer informere nærmere om. Når du har betalt leie for tre år, er PC-en din eiendom. 

 
Skolens kontor er åpent fra mandag 5. august. Vi på Kongshavn videregående skole ønsker deg en 
fortsatt god sommer og ser frem til å møte deg den 20. august. 
 
Med vennlig hilsen 
Knut Jørgen Kopperud                                                             
rektor     
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