
ROMMEN SKOLE    

 

-/sl 

        Rommen skole, august 2017.       

 

Til de foresatte for 10.klasse-elevene ved Rommen skole. 
 

Skolen vil med dette komme med informasjon og andre praktiske ting til elever og foresatte  

om videregående skole og yrkesvalg. Noe av dette vil også bli sagt på foreldremøtet i høst. 

 

 

 

1. Elevene vil få utdelt informasjonsheftet ”Yrker og utdanning- et arbeidshefte 2017-

2018. 

Elevene vil her få kjennskap til ulike yrker, og de  skal skrive om en utdanningsvei til 

et yrke. Vis heftet til de foresatte, slik at også de får kunnskaper om de ulike tilbudene.  

Yrkesinformasjon får elevene også gjennom å se filmer som vi har på skolen om 

forskjellige yrker .Hver gruppe har 1 t i uken faget UDV( utdanningsvalg) med sin 

kontaktlærer, der også heftet Min Framtid danner grunnlag for mer forståelse om 

utdannings- og yrkesvalg. Det gis IKKE karakter i faget. Rådgiver følger opp. 

Oppdatering via hjemmesiden. 

 

 

2. Foreldremøte onsdag 13. september  kl. 18.00. ( se punkt 3). 

 

 

3. Onsdag 13. september kl. 18.00 er det informasjonsmøte for ELEVER og 

FORESATTE på Rommen skole. Vi får besøk av representanter fra 

Fagopplæringsetaten og den videregående skole som vil orientere om 

utdanningsprogram og yrkesmuligheter. Deretter fortsetter ledelsen og trinnlærerne 

foreldremøtet.  

 

4.         Natur videregående skole inviterer  interesserte til å følge undervisningen 1-2 dager i         

.           løpet av høsten 

             

 

5.  Utdanningsetaten arrangerer Messe i Oslo Spektrum 7. - 8.  november. Vi har fått  

tildelt TIRSDAG 7. november kl. 12.00. Rådgiver reiser med dem. 

 

 6.        Prosjekt Utdanningsvalg  avholdes mellom uke 41 og 44. Tidspunkt meddeles senere.   

            Elevene får som i våres tilbud om å besøke en videregående skole 1 – 2 dager.   

            Påmeldingen gjør ELEVENE SELV  elektronisk i perioden 4 - 12. september.  

          

             

 

7. Elevene vil i høst få informasjon om de 14 utdanningsprogrammene og informasjon 

om hva de fører til. Individuell veiledning blir gitt i desember, januar og februar. 

 

8.         En del elever tar i inneværende skoleår Forsert løp på Stovner vgs i enten engelsk  

             eller matematikk, der de leser pensum i VG 1. De får karakter i faget  

            og kan , hvis ønskelig, slippe faget neste skoleår. 

 

9. I januar vil det bli prøvevalg til videregående skole internt på Rommen skole. 

Elevenes ønsker vil kunne brukes som utgangspunkt for en diskusjon med elevene 

om videregående skole. Dette vil finne sted etter behov med hver enkelt elev før  



10. februar. De foresatte kan også være med på dette. 

 

10.         Like etter jul vil elevene få utdelt ”Kurstilbud, videregående opplæring i Oslo 2018/ 

2019.” Bruk tid på å studere den nøye sammen med ungdommene. 

 

11.       Informasjon om utdanning og yrkesmuligheter i Forsvaret – januar 2018, med  

            forbehold. 

 

12.       Alle videregående skoler i  Oslo har Åpen Dag i perioden 14.- 26. januar på    

            ettermiddag og kveldstid .Elevene besøker etter behov de skolene de ønsker, og vi  

            ser det som en selvfølge at denne tiden blir benyttet svært godt til skolebesøk. 

            I tillegg vil Stovner vgs komme til oss for mer inngående å fortelle om alle sine tilbud. 

   .        Liste over Åpne dager til alle skolene finner du i heftet Yrker og utdanning.                   

  

 

13.      1. februar er siste frist for innsøkning på særskilt grunnlag for elever som trenger                                                                   

     tilrettelagt undervisning og fremmedspråklige som ikke har norskkunnskaper til 

           å klare seg på videregående skole. 

 

14.       1. mars. er skolens frist for ordinær innsøkning til videregående skole. 

 

15.     Til orientering: 

Det er 14 utdanningsprogram, tidligere kalt studieretninger, å velge mellom: 

Studieforberedende: 

           Studiespesialisering, ( allmennfag) 

           Musikk, dans, drama 

           Idrettsfag 

           Kunst, design, arkitektur 

           Medier og kommunikasjon 

Yrkesfaglige utdanningsprogram: 

 Teknikk og industriproduksjon 

            Elektrofag 

            Bygg og anleggsteknikk 

            Restaurant og matfag 

            Helse og oppvekstfag 

            Design og håndverk 

            Service og samferdsel 

            Naturbruk 

            Medieproduksjon 

Elevene skal sette opp tre av disse på søknadsskjemaet og er garantert å komme inn på 

ett av dem. 

 

15.       Ca. 3. juli - melding om 1.gangs inntak med 8 dagers svarfrist. 

            Ca 5. august – melding om 2. inntak. 

 

 

 

   

Med vennlig hilsen 

 

Hanne Christine Arveng     Sverre Listerud 

rektor        rådgiver 

 

 

----------------------------------------- 


