SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Dato

22.08.2017

Til foresatte i Vg2 og vg3

Velkommen til informasjonsmøte for foresatte for alle elever i vg2 og vg3 på Skien
videregående skole - torsdag 13. september, kl. 18.00!
Vi håper din sønn eller datter har kommet godt i gang med skoleåret på den nye skolen. Selv om de fleste
elevene har vært elev hos oss før, er det mye nytt akkurat i år i forbindelse med ny skole.
I overgangen mellom vg1 og vg2, og mellom vg2 og vg3 er det også en del nytt å forholde seg til. Retning og
programfag velges, forventningene til mer selvstendig arbeid og til faglig fordypning øker, avslutning av
videregående skole og russetid nærmer seg, og motivasjonen for skolearbeidet varierer.
Vi legger alltid spesielt vekt på samarbeid med foresatte i starten av videregående skolen, i overgangen fra
ungdomsskolen til videregående. Erfaring viser at vi også har stor nytte av samarbeid med foresatte også i vg2
og vg3. De fleste elever bor fortsatt hjemme og foresatte har fortsatt stor innflytelse.
Vi oppfordrer alle elever til å la foresatte ta del i samarbeidet med skolen også etter fylte 18 år. Hvis vi skal
kommuniser om en bestemt elev trenger vi da et skriftlig samtykke fra eleven.
Dette møtet blir kun et felles møte for alle foresatte der det gis generell info fra skolens side, og hvor det blir
anledning til å stille spørsmål på generelt grunnlag. Du vil også få info om hvem du kan kontakte om du ønsker
å snakke nærmere med skolen om individuelle forhold.
Vi vil orientere generelt om skolen og alt som er nytt, 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. Vi vil
ha spesielt fokus på muligheter og utfordringer vi ofte ser i vg2 og vg3, og snakke litt om hvordan vi sammen
kan benytte muligheter og løse utfordringer til beste for elevene og deres læring og utvikling.
Etter møtet blir det mulighet for å delta i en omvisning på den nye flotte nye skolen vår.
På skolens hjemmeside www.skien.vgs.no kan du finne mer informasjon om skolen. Følg oss også gjerne på
facebook. Der legges det jevnlig ut informasjon og nyheter fra skolen.
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 rundt omkring på øya, 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

