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2. ETASJE

Ta en tur innom tredje
etasje og bli kjent og bli
kjent med samfunnsfagene
våre!

NINAS SAL, 4 ETG.
Her får du generell info om
skolen av elevene våre. Du
møter også rektor  som vil
gi deg det du trenger av
info før du oppdager resten
av skolen. Og selvsagt blir
det musikk!
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OMVISNING
I 4 etg finner du sangere
og fløytister på rom B411
og B410. Er du pianist, må
du også passe på å få med
deg A405 etterpå.

3. ETASJE

Lurer du på hvilke
fremmedspråk du kan velge
på Foss? Hvilke realfag vi
tilbyr på Foss? Eller hvordan
biblioteket ser ut? Alt dette
finner du i 2 etg.

NEDRE
FOSS

Vi har et splitter nytt bygg!
Her treffer du folka fra
badelaget, revyen og masse
mer! Lurer du på hvor det er?
Følg faklene ut fra skolen og
ned til Vulkan 19. En gåtur på
5 min.

FOSS
VIDEREGÅENDE

SKOLE
ÅPEN KVELD 26.1.23

KL.18-21

Her kan du treffe
lærere og elever på
sang, saksofon, piano
og gitar.

1. ETASJE
På personalrommet får du
gratis mat og drikke
akkompagnert av
musikkelevene.

UNDERETASJEN



W W W . F O S S V G S . N O

I 1 etg. i B-oppgangen får du gratis pølser, saft,
kaffe og kanelboller
På skoleplassen kan du grille marshmallows over
bålpanna
På Nedre Foss kan du kjøpe Rizas berømte
brownies!

SULTEN?

NINAS
SAL

MUSIKK

REALFAG

SPRÅK,
SAMFUNNS-
FAG OG
ØKONOMI

ELEVKLUBBER

MER
MUSIKK

ÅPEN KVELD 26.1.23

INFOMØTE
Hver hele og halve time. Første møte kl. 18:00
og siste kl. 20:00.

Sang og kammerkor: B411
Strykerne: B-oppgangen 4 etg.
Fløyte: B410
Musikkfordypning: C413
Klaver spesialrom: A405
Musikk, dans og drama: A301
Om opptaksprøven: A201
Messing: A103 
Underetasjen: sang, piano, gitar og saksofon

Kjemi: B211
Fysikk: C210
Biologi: C212
Informasjonsteknologi og geofag: C214
Matematikk: C215
Breddeidrett/kroppsøving: Gymsal I

Fremmedspråk: Lesesalen og B206
Bibliotek
Historie og filosofi
Psykologi
Rettslære: B304
Samfunnsøkonomi
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi
Entreprenørskap: B309

På Nedre Foss møter du elevene fra badelaget,
revyen, bokklubben, Foss FK, skolens
bedrifter og du kan spille lynsjakk, bordtennis
og bli med på quiz og vinne flotte premier!

I kantinen på Nedre spiller skolens band
konsert!
I 4 etg. kan du treffe trommelærer, 
 jazzpianolærer og besøke et av vårt splitter
nye studioer.

Lyst til å oppleve vg1 musikk fremføre albumet
Silk Sonic av Bruno Mars/Andersson .Park?

9. februar kl. 19:30
Her har du gratis billett


