
Velkommen 
som elev ved Byåsen vgs og studiespesialisering (1ST) 2018-2019 

Vi gleder oss til å bil kjent med deg og sammen ta fatt på et nytt skoleår! Det er til sammen 150 

elever som starter på 1ST i år, fordelt på fem klasser. Disse har betegnelsene 1ST1, 1ST2, 1ST3, 1ST4 

og 1ST5. I starten vil du oppleve at det vil foregå en del praktisk, slik som utdeling av bokskap og 

bøker, men du vil samtidig få mye informasjon om hva det vil si å gå i videregående opplæring. Det er 

derfor viktig at du noterer deg viktig informasjon. Du er nok mest spent på dine lærere, medelever og 

nye venner. Du er ikke alene! Våre dyktige lærere skal gjøre sitt for en trygg oppstart, at de nye 

klassene skal bli godt kjent og legge til rette for et godt opplæringsmiljø. Vi trenger imidlertid at også 

alle elevene bidrar til dette, gjennom inkludering og positive holdninger.  

Det meste av det praktiske gjennomfører vi ila de tre første dagene, slik at vi kommer raskt i gang 

med fagene. Under følger en plan for oppstarten din (med forbehold om endringer): 

Torsdag 16. august Fredag 17. august 

Kl. 0815: Velkommen v/ rektor Frode Øren i det store 
auditoriet + inndeling i klasser v/ trinnleder Mariëlle 
Malmo.  
 
 
Møte med trinnleder: 
Kl. 1200-1230: 1ST1 
Kl. 1230 – 1300: 1ST2 
Kl. 1300 – 1330: 1ST3 
 
 
Elevtjenesten presenterer seg: 
Kl. 1200-1230: 1ST4 
Kl. 1230-1300: 1ST5 
 
 
Kl. 1400: Ferdig for dagen 
 
 

 
Utenom det oppsatte programmet er aktivitetene i regi av 
kontaktlærer/ faglærere disse to dagene. 

Bokutlevering rom C111: 
Kl. 0815-0830: 1ST1 
Kl. 0830-0845: 1ST2 
Kl. 0845-0900: 1ST3 
Kl. 0900- 0915: 1ST4 
Kl. 0915-0930: 1ST5 
 
Møte med trinnleder:  
Kl. 930 - 1000: 1ST4 
Kl. 1000 - 1030: 1ST5 
 
Elevtjenesten presenterer seg: 
Kl. 0930-1000: 1ST3 
Kl. 1000-1030: 1ST2 
Kl. 1030-1100: 1ST1 
 
Møte med renholdspersonale 
Kl. 1200 – 1300: Skolens fantastiske renholdspersonale 
kommer innom alle klassene. 
 
Kl. 1330: 3T presenterer seg i Auditoriet 
Kl. 1400: Ferdig for dagen 

 

Mandag 20. august: Alle elever får en oppstartsamtale med sin kontaktlærer. Egen plan kommer.  

Onsdag 29. august, kl.1000-1400: Oppstartssamling for dere som har valgt Kinesisk 1 via nettskolen.  

Møte for foresatte blir i starten av september. Egen invitasjon kommer. 

  

VEL MØTT! 

Med vennlig hilsen 

Mariëlle Malmo, Trinnleder 1ST 


