Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kuben videregående skole
Til elever og foresatte på Kuben videregående skole!
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Velkommen til Kuben videregående skole 2019-2020
Velkommen som elev på Kuben vgs, du er en av omlag 1500 elever som får gleden av å få
opplæring hos oss. Vi gleder oss til å bli kjent med deg, og håper at du også ser fram til
skolestart.
I dette brevet finner du praktisk informasjon om oppstarten på ditt utdanningsprogram her på
Kuben.
Kuben videregående er en del av Kuben yrkesarena, sammen med Fagskolen i Oslo og
Akershus, Kuben kurs og teknologisenter, og Læringssenteret for byggfag. Yrkesarenaen har
flere enn 2 000 daglige brukere - både elever, studenter og bedrifter.
På Kuben ønsker vi et miljø som er preget av våre verdier respekt, ansvar, omsorg. Elevene
våre bidrar til et godt læringsmiljø med faglig og aktiv tilstedeværelse, og ved at de viser
medmenneskelig omtanke for ansatte og medelever. Våre lærere underviser etter standarder
som også bygger på skolens verdier.
Alle elever ved Kuben vil i løpet av de første skoleukene bli kartlagt i lesing/norsk,
regning/matematikk og engelsk for at vi skal kunne gi best mulig tilpasset opplæring for den
enkelte.
Mandag 19. august er første skoledag i Oslo Kommune.
Vi ønsker å komme i gang med et godt og gjensidig samarbeid så tidlig som mulig. Vi inviterer
derfor både elever og foresatte til en oppstartsamtale ved skolestart. Tid for samtalen får
elevene ved skolestart.

Se baksiden!
Utdanningsetaten
Kuben videregående skole

Besøksadresse:
Kabelgaten 10 - 12
0580 OSLO
Postadresse:
Pb 6561 Etterstad, 0606 OSLO

Telefon: 09874
Telefaks: 23 46 57 01

Org.nr.: 899178092

kuben@ude.oslo.kommune.no
www.kuben.vgs.no

Informasjon til deg som skal begynne på

Vg2 IKT-servicefag
Første skoledag er mandag 19. august. Møt opp ved hovedinngangen kl. 09.30, derfra vil du
bli guidet videre til riktig sted.
Klikk deg inn på www.lanekassen.no og søk om penger til utstyrsstipend allerede nå, så har du
det klart til skolen starter. Utstyrsstipendet for IKT-servicefag er kr 1 051.
Du får beskjed om tidspunkt for oppstartsamtalen første skoledag. Dine foresatte er også
hjertelig velkomne til å være med.
Viktig informasjon legges fortløpende ut på skolens hjemmeside kuben.vgs.no
Alle elever vil få leie en bærbar PC for skoleåret. Kontrakt for leie av PC er tilgjengelig på
skolens nettside. Skriv ut kontrakten og ta den med på skolen første dagen, for å få utlevert PC.
For elever under 18 år, må foresatt skrive under for eleven. Leie er PC er satt til kr 1 051 for
skoleåret.
Bokkontrakter vil også ligge på hjemmesiden – skriv den ut og ta den med!
Elevboka 2019/2020 vil ligge på Kuben hjemmeside. Den bør du og dine foresatte lese godt og
bruke aktivt utover skoleåret.

Nærmere informasjon om hva du trenger av utstyr til undervisning vil du få beskjed om av
kontaktlærer første uken.
Vel møtt til skolestart!

Med vennlig hilsen

Kjell Ove Hauge
rektor

Per-Anders Østern
avdelingsleder
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