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Velkommen til foresattmøte vg1!

Foss videregående skole 26. og 27. september 22 
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Vi har hatt en svært trivelig skolestart!
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Foresattmøte for vg1 26./27.09.22
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På dette foresattmøtet:

Møte kontaktlærer, faglærere, rådgivere, ledelse og hverandre

Om klassen og skolen

Informasjon (fravær, finne fram til informasjon, ta kontakt)

På neste foresattmøte (23./24. november):

Om elevenes valg av fag for neste skoleår

Samtale med faglærere

Samtale med kontaktlærer
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Informasjon finner du her

Skolens nettside foss.vgs.no

Facebook fb.com/FossVGS

App: Skolemelding
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https://foss.vgs.no/
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Kontaktinformasjon til alle faglærere, rådgivere og  
ledelse finner du på hjemmesiden, under «Kontakt oss»
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VISMA In School

I Visma InSchool får du oversikt over:

• egne barns personalia

• dine registrerte kontaktopplysninger

• timeplaner

• læreplaner 

• historikk (fravær i antall dager/timer, halvårsvurderinger, standpunktkarakterer)

• varselbrev (under menypunktet kommunikasjon – varselbrev)

• Pålogging med MIN-ID: https://foss-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/
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https://foss-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/
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Ta kontakt med skolen ved behov

Gi alltid kontaktlærer beskjed ved 
fravær.

Ta kontakt med kontaktlærer eller 
rådgiver om du ønsker å informere eller 
snakke om noe. 
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Fraværsgrensa er gjeninnført fra skolestart

Om du som er elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil du 
ikke få karakter i faget.

Derfor: Bare vær bort fra timer når du er syk!

Om du er borte fra skolen flere ganger fra små fag (som kroppsøving, 
geografi eller lytting), må du oppsøke lege tredje gang du er fraværende.

Du trenger ikke legeerklæring før du nærmer deg fraværsgrensa.
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Studieøkter

Studieøkter for skolens elever:

➢Torsdager 14.00 – 16.30

➢Oktober og november

➢Alle skolens elever er 

velkomne til studieøktene. 
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Kort om forskjellen på 1T og 1P 
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Viktige frister

➢Søknad om tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen: 4. november og 
17. mars

➢Rådgiver viser elevene hvordan de søker om dette i klassen.  Husk 
dokumentasjon (vurdering fra sakkyndig).

➢Søknad om skoleplass: 1. mars
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Spør først!

Et undervisningsopplegg i Vg1 om seksualitet, grenser og samtykke

• I regi av skolehelsetjenesten

• Foresattmøte i Teams 19.10.22 kl. 18.00

• 2 undervisningsøkter i oktober og januar

• Avsluttende foresattmøte i februar
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Vg 2 i utlandet?

Foss har egen avtale med York College

Bo i vertsfamilie

14-20 elever i klassen, gode resultater

Turer til Edinburgh og London 

Norskundervisning,  intensivkurs

Oppfølging fra Foss gjennom året

Egenandel NOK 65 000 dekker kost, losji, skole, 2 reiser 
Oslo-York

Søknadsfrist 3.1. til anne-katrine.bratfos@osloskolen.no

mailto:anne-katrine.bratfos@osloskolen.no
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Andre tilbud om Vg2 utland:

Oslo Kommune – for alle elever i vgs Oslo:

• Vg2 i Berlin via Kongshavn vgs  

• Vg2 i London via Stovner vgs

• Vg2 i Cambridge via Ulsrud vgs

Statlig tilbud:

• UWC – United World College Vg2 og Vg3 i Wales eller andre steder

Utveksling i regi av organisasjoner
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Høsten 2022

➢30. september: språkdagen

➢ Høstferie 03.10.-07.10
➢ OD 3. november
➢ Heldagsprøver: 21.11 – 25.11
➢ Fagvalgstorg 5. desember
➢ Siste skoledag før jul: onsdag 21.12. 

med juleavslutning i klassen og 
høytidssamling 
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Våren 2023

➢Skolestart: tirsdag 3. januar

➢Revypremiere Fossrevyen mandag 9. januar

➢Start 2. termin: mandag 16. januar

➢Fosstival musikk, studiereiser og temadager: 
6.2. – 10.2

➢Vinterferie: 20.2 -24.2

➢1. mars: Frist for å søke skoleplass i VIGO

➢Fagdager 27.03-31-03

➢ Påskeferie: 3.4 – 10.4

➢ Heldagsprøver: 21.04-28.04

➢ Andre fridager: 1.5, 17.5, 18.5, 

19.05 og 29.5

➢ Mulig skriftlig eller muntlig 

eksamen i mai/juni

➢ Siste skoledag: torsdag 22. juni
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Bli kjent i bygget og med kontaktlærere, 
faglærere og andre ansatte

Mellom klokka 19.00 og 20.00 er faglærere tilgjengelige for korte samtaler.

Kontaktlærer forteller hvem som er faglærer i de ulike fagene. Spør en av 
oss om du er usikker på hvem matte-lærer eller  fremmedspråkslærer er!

Bokstaven i romnummeret viser til  trappeoppgang: A, B eller C

Første siffer viser til etasje.

Elever i vg3 som skal på studietur har egne utsalg med kaffe og bakverk. 

Godt møte videre!
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