SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Dato

22.08.2017

Til foresatte i Vg1-klasser

Velkommen til informasjonsmøte for foresatte for alle elever i vg1 på Skien
videregående - torsdag 6. september, kl. 18.00!
Vi er utrolig stolte av den nye skolen vår, og vi håper din sønn eller datter har kommet i gang med skoleåret på
en god måte. Skolen ønsker så raskt som mulig å etablere kontakt med foresatte, slik at vi kan samarbeide og
utveksle informasjon når det er behov for det. Vi håper derfor at du har anledning til å komme denne kvelden.
Det blir først et felles møte i idrettshallen. Der vil du få litt generell informasjon om skolen, om hva vi er opptatt
av og legger vekt på i læringsarbeidet, og hvordan vi jobber for å legge til rette for at våre elever skal trives,
lære og utvikle seg.
Etter et fellesmøtet vil foresatte bli delt inn etter klasser, og får møte klassens kontaktlærer (sjekk elevens
timeplan). I møtet med kontaktlærer får du mer spesifikk informasjon om klassens læringsmiljø, regler, rutiner,
planer for skoleåret, og andre aktuelle tema. Her blir det god mulighet for å stille spørsmål.
Etter møtet blir det mulighet for å delta i en omvisning på den nye, flotte skolen vår sammen med
kontaktlæreren.
På skolens hjemmeside www.skien.vgs.no finner du mer informasjon og nyheter om skolen. Følg oss også
gjerne på facebook.
Første del av møtet blir i skolens idrettshall. Bruk inngang mot teater Ibsen. Det er begrenset med
parkeringsmuligheter på Klosterøya, og vi forventer at mange møter opp, så være ute i god tid om du
kjører bil. Du kan parkere på oppmerkede plasser, og all parkering er avgiftsbelagt. Se etter automater,
eller last ned App fra Micasa parkering.

Vi ser fram til et godt skoleår sammen med elevene og dere som foresatte!

Med vennlig hilsen
Toril Lislien
Rektor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svarfrist torsdag 30. august, 2018 - Alle elever skal levere svarslipp til K-lærer. Foresatte signerer der eleven er
under 18 år.
Elev:_____________________________________ Klasse:________________

Fra oss kommer

________ (antall)

Dato: ______ august, 2018. Foresatte sign.

_________________________________________________________

