
 

Velkommen
som elev ved Byåsen vgs og studiespesialisering (1ST) 2021-2022!

Vi glederosstil å bil kjent med deg og sammenta fatt på et nytt skoleår! Det er til sammen

181 elever som starter pa 1STi år, fordelt på seks klasser. Disse har betegnelsene 1ST1,

1ST2, 1ST3, 18T4, 1ST5 og 1ST6.

Du er nok mest spent pa dine nye lærere, medelever og venner. Du er ikke alene! Våre

dyktige lærere skal gjøresitt for en trygg oppstart, at de nye klassene skalbli godt kjent og

leggetil rette for et godt opplæringsmiljø, blant annet gjennom Makkerskapsmetoden.

Denne metoden vi! du få høre mer om ved oppstart. Vi trenger imidlertid at også alle

elevenebidrartil et godt klasse- og læringsmiljø, gjennom inkludering og positive

holdninger. Tenk gjennom følgende før oppstart: Hvilke forventninger har dutil et godt

klassemiljø på vgs og hvordan vil DU bidra?

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 detvil si å gå i videregående

opplæring, og vivil ha fokus på å lære å lære. Det er derfor lurt at du noterer deg viktig

informasjon underveis.

Vi kommerogså til å gjennomføre kartleggingsprøver i matematikk, norsk og engelsk i løpet

av de første ukene.

Under følger en rammeplan for de første dagene.

Mandag 16. august:

*Individuell oppstartssamtale mellom kontaktlærer og hver enkelt elev. Du vil få tilsendt

sms/ bli oppringt av din kontaktlærerforå få tildelt samtaletidspunkt.

Viktige stikkord for oppstartssamtalen: Bli kjent, forventningeri overgangen fra

ungdomsskolentil vgs, målsettingerift fag og videre studier, klassemiljø. Er det spesielle

hensyn skolen børvite om, er det også fint om du tar opp dette med din kontaktlærer

samtidig.  
 



 

 

 

 

   møtetid.   

Tirsdag 17. august Onsdag 18. august Torsdag 18. august Fredag 18. august

Klassene møtes! Klassene møtes! Oppstart ordinær Ordinærtimeplan.

Fokus på å bli kjent Fokus på å bli kjent timeplan.

med hverandre, med hverandre,

lærerne og skolen. lærerne og skolen.

Opplegg i regi av Oppleggi regi av

kontaktlærerne og kontaktlærerne og

faglærerne. faglærerne.

Bokutlevering:
1ST1

10.00-10.15

1572

10.20-10.35

1573

10.40-10.55

1ST4

11.00-11.15

1ST5

11.20-11.35

1ST6

11.35-11.50

Ferdig for dagen senest Ferdig for dagen senest Ferdig for dagen senest Ferdig for dagen senest

kl. 1400. kl. 1300 pga skolens kl. 1400. kl. 1400.

 

I tillegg til det som ersatt oppvil det bli besøk fra trinnleder, rektor, elevtjenesten, IKT og

renhold den første uka/ oppstartsperioden. Nærmere informasjon ved oppstart.

VEL MØTT!

 

 

 

74 17 45 69 (dir)

74174210 (sentralbord)

 

 


