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VELKOMMEN TIL DEG SOM ER NY ELEV PÅ VG2 ELLER VG3! 

Vi gleder oss over at du skal begynne hos oss! Første skoledag er mandag 22. august. Alle Vg2- og Vg3-elever 

møter kl. 11.00 i skolegården (kom gjerne inn fra Ringveien, følg skilting). Her blir du ropt opp til den klassen du 

skal gå i. 

Blindern vgs legger vekt på å gi alle elever en trygg og god opplæring, og du skal oppleve faglig og personlig 

utvikling. Dere følger nye læreplaner, den såkalte Fagfornyelsen. Her er det særlig to overordnede tema – 

Bærekraft og Livsmestring – som dere vil møte i fagene, i tverrfaglige prosjekter og i sosiale aktiviteter.  

Velkomstsamtale  

Onsdag 24. august blir du innkalt til en samtale med kontaktlærer  

Klasseinndeling 

Hvis du har spesielle ønsker ang. klasse / elever du ønsker å komme i samme klasse med, anbefaler vi deg å sende 

en mail til skolen før skolestart. Vi kan ikke alltid oppfylle slike ønsker, men vil ta hensyn til det hvis det lar seg 

gjøre. Alle klasser fylles helt opp, det vil ikke være mulig å bytte klasse etter at klasseinndelingen er kunngjort. 

Læremidler og leie av skole-PC 

Elevene låner læremidler av skolen. Blindern vgs. har en treårig obligatorisk leieordning av elev-PC. Utfyllende 

kontrakter utleveres første skoledag, og må signeres av elev og foresatt (for elever under 18 år).  

Utstyrsstipend for elever i videregående skole 2022/23 

Alle elever på studiespesialisering vil bli innvilget utstyrsstipend fra Lånekassen etter søknad. Skoleåret 22/23 

utgjør utstyrsstipendet kr. 1118,-. Du søker på  www.lanekassen.no. 

Valg av fremmedspråk  

Blindern vgs tilbyr fremmedspråkene Spansk nivå I, II og I+II, Tysk nivå I, II og I+II og Fransk nivå II. 

Privatisteksamen i morsmål kan erstatte annet fremmedspråk. Du skal fortsette med det språket du hadde i Vg1. Gi 

beskjed til skolen om hvilket fremmedspråk du skal ha. 

 

 

Valg av programfag: 

Vi ber deg om å ta kontakt med oss ang. dine ønsker om programfag så snart du vet at du har kommet inn. Send en 

mail eller ring oss (se kontaktinformasjon nederst på arket). Du finner en oversikt over programfagene Blindern 

tilbyr på hjemmesiden vår , under Fagtilbud. 

 

Noen programfaggrupper er fulle, da kan det være at du må velge et annet fag.  

 

 

Kontaktinformasjon:  

- Epost til skolen: postmottak.blindern.vgs@osloskolen.no 

- Telefon 908 08 059 fra 8. august.  

Blindern videregående skole 
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- Skolens hjemmeside https://blindern.vgs.no/ har utfyllende informasjon. 

 

 

Vi ser fram til å møte deg som elev på Blindern vgs! 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram:) 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hege Haugland   Birgit Woldbæk   Elisabeth Søvik  

Rektor     Trinnleder vg2    Trinnleder Vg3  

https://blindern.vgs.no/
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