Invitasjon til foreldre/foresatte til elever Vg3 studiespesialisering, IB, musikk, idrettsfag,
toppidrett, kunst/design/arkitektur (KDA), påbygging 3PB, TAF-3SSR og PB-3HOA
Vi har gleden av å invitere dere til informasjonsmøte tirsdag 14.9 kl. 18.00. Selv om de fleste elevene som går i V3, er
over 18 år, ønsker vi å samle foreldre/foresatte til et informasjonsmøte. Vg3-elevene står foran et svært viktig
skoleår, og vi ønsker å legge forholdene til rette for et best mulig samarbeid mellom hjem og skole.
På grunn av koronasituasjonen vil møtene foregå i klasserom, og det er kun anledning å delta med én person pr elev.
Det vil være oppslag ved hovedinngangen om hvilken klasse som er i hvilket rom. Møtet blir todelt. Del 1 vil være
felles streamet informasjon fra studierektor. Del 2 vil være en orientering med kontaktlærerne i klassen, med
muligheter for spørsmål.
I del 1 vil det bli gitt generell informasjon om skolehverdagen for elevene og om ordensreglement, fraværsregler,
eksamen, høyere utdanning og vitnemål. Oppfølging av myndige barn og samtykke vil også være et tema. Det vil bli
en orientering fra skolens russekontakt om samarbeidet med russen.
I del 2 er temaene klassemiljø, kontaktlærerrollen, forholdet hjem-skole og elevsamtalen. Det blir anledning til å
stille spørsmål og ta opp saker som har med skolen å gjøre. Hvis foreldre/foresatt ønsker å stille spørsmål som
gjelder enkeltelever over 18 år, er det viktig at dere har med skriftlig samtykke fra eleven om at læreren kan gi
informasjon om elevens situasjon.
Vi må ha en tilbakemelding til kontaktlærer på e-post om hvem som kommer på møtet, innen onsdag 8.9. Gi også
beskjed hvis dere har behov for tolk, innen samme frist.
Vi ser fram til et trivelig og lærerikt samarbeid for alle parter.
Vel møtt!
Anne Berit Smedstad
Studierektor

Morten Offenberg
Avdelingsleder Studiespes. Vg3

Egil Lysebo
Avdelingsleder Musikk, dans, drama

Tone E. Grundvig
Avdelingsleder Påbygg

Randi Djupvik
Avdelingsleder Kunst, design, arkitektur og realfag

Cathrine L. Bjercke
Avdelingsleder Helse og oppvekst

Stig Sægrov
Avdelingsleder Salg, service og reiseliv

Vikar for Morgan Liljebäck Marian Haakonsen
Avdelingsleder Idrett

Sîan Stickler
Avdelingsleder IB
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