SKEISVANG VIDEREGÅENDE SKOLE

Til foresatte på Vg2
03.01.2018
Deres ref.:

Saksbeh. Mona Wold Jøsang

Saksnr. 18/115-1
Løpenr. 405/18
Arkivnr.

FORELDREMØTE VG2 - VÅREN -18
Vi vil invitere til foreldremøte mandag 22. januar.
Fellesdelen for foreldremøte starter kl. 18 i konsertsalen, hvor det vil bli gitt informasjon av
generell karakter. Både før og etter fellesmøtet blir det anledning til å snakke med de lærerne
elevene har nå.
Første termin er akkurat ferdig, fagvalget for neste skoleår pågår, og det kan være nyttig med
en samtale med en eller flere av faglærerne som har deres ungdom.
For å få best mulig flyt i avviklingen av samtalene, benytter vi oss av et eget
påmeldingssystem. Dere melder dere på ved å skrive navnet deres på listen med de aktuelle
lærerne dere ønsker samtale med (se eksempel nedenfor).

For at dette skal fungere, må vi be om følgende:
-Respekter at samtalen maksimum kan vare i 10 minutter.
-Det må være minimum 10 minutter mellom hver samtale.
-Vær nøye med å kontrollere at du ikke er oppført på to steder samtidig.
-Ingen må fjerne andres navn fra listen.

POSTADRESSE
Rogalandsgt. 197

TELEFON
52 70 37 10

ORGANISASJONSNR.
974624362

5518 Haugesund
E-POST: Skeisvang-vgs@skole.rogfk.no

INTERNETT: www.skeisvang.vgs.no

Hvis du ønsker samtale(r), melder du deg på ved å klikke på linken
Påmeldingsfrist: fredag 19. januar. Foresatte som melder seg på etter fristen eller samme dag
som møte foregår kan ikke være sikre på at faglærer har mulighet til å ha samtalen den
kvelden.
Hvis det er behov for samtaler med mer enn ti minutters varighet, må dette avtales på et annet
tidspunkt.
Vi ber om forståelse hvis det skulle bli noe venting.
Skolen ønsker et godt og nært samarbeid med dere som er foresatte og håper flest mulig har
anledning til å møte. Elevene kan gjerne være med på møtet med faglærerne.
Ellers kan dere også ta kontakt med kontaktlærer/faglærere på telefon eller epost.
Vel møtt!

Med hilsen
Kari Handeland
rektor

Mona Wold Jøsang
administrasjonsleder
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