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Velkommen til Kuben videregående skole 2019-2020
Vi vil gratulere deg med plass på Kuben videregående skole og ønske deg velkommen som
elev hos oss.
I dette brevet finner du praktisk informasjon om oppstarten på ditt utdanningsprogram 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 2000 daglige brukere - både elever, studenter og bedrifter.
På Kuben ønsker vi et miljø som er preget av våre verdier respekt, ansvar og omsorg. Elevene
våre bidrar til et godt læringsmiljø med faglig og aktiv tilstedeværelse, og ved at de viser
medmenneskelig omtanke for ansatte og medelever. Undervisningen på Kuben bygger på
prinsippene i vår pedagogiske plattform, trygg, aktiv læring.
Alle elever ved Kuben vil i løpet av de første skoleukene bli kartlagt i lesing, regning og
engelsk for at vi skal kunne tilpasse opplæringen best mulig for den enkelte.
Mandag 19. august er første skoledag. Vi ønsker å komme i gang med et godt og gjensidig
samarbeid så tidlig som mulig. Vi inviterer derfor alle Vg1-foresatte til foreldremøte torsdag
15. august kl. 18.00 til 20.00 i det store auditoriet, Sentralen, like innenfor hovedinngangen.
Vi inviterer også elever sammen med foresatte til en oppstartsamtale ved skolestart.
Tidspunkt for denne samtalen vil elevene få ved skolestart.

Se baksiden!

Utdanningsetaten
Kuben videregående skole

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

Telefon: 09874
Telefaks: 22 63 17 49

Org.nr.: 899178092

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

Informasjon til deg som skal begynne på

Vg1 studiespesialisering (ST)
Første skoledag er mandag 19. august. Alle Kubens elever som skal begynne på Vg1 skal møte opp
kl. 10.00. Oppmøte er ved hovedinngangen. Herfra vil du bli guidet til riktig sted.
I uke 37 og 38 skal alle klassene på Vg1 studiespesialisering på klassetur til Lillomarkskapellet. Her
overnatter vi i moderne køyesenger med 10 cm madrasser, puter og dyne. Eleven må ha med seg
sengetøy, lakenpose eller sovepose.
På studiespesialisering kan du velge mellom teoretisk og praktisk matematikk på Vg1 (1T og 1P). 1T er
en mer teoretisk tilnærming til matematikk. Noen utdanninger krever fordypning i matematikk og da må
du velge 1T. 1P står for praktisk matematikk. Dersom du ikke ønsker å gå videre med matematikk etter
videregående skole, avslutter du matematikkundervisningen med 2P i Vg2. På Kuben vil du få
veiledning i å velge hvilke matematikkretning som passer best for deg.
Du har sannsynligvis hatt fremmedspråk på ungdomskolen. I vedlegget finner du informasjon om
fremmedspråk.
Du trenger kalkulator, ringpermer, skilleark og notatblokker til skolearbeidet. På Kuben har vi bokskap
for alle elever og til denne trenger du en god hengelås. Faglærerne gir nærmere råd om innkjøp.
Klikk deg inn på www.lanekassen.no og søk om penger til utstyrsstipend allerede nå, så har du det klart
til skolen starter. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend, men alle må søke om dette.
Utstyrsstipendet for ST er kr 1 051 for kommende skoleår.
Viktig informasjon legges fortløpende ut på skolens hjemmeside kuben.vgs.no
Her finner du også to kontrakter som du skriver ut og tar med deg på skolen første skoledag, en for lån
av skolebøker, og en kontrakt for leie av PC. Det er viktig at du og foresatt signerer denne. Uten
signaturer får du ikke utlevert bøker og PC. Leie av PC koster kr 1051 for kommende skoleår.

Elevboka 2019/2020 vil ligge på Kubens hjemmesider. Her finner du mye praktisk informasjon
du vil ha bruk for gjennom hele skoleåret. Denne bør du og dine foresatte lese og bruke
gjennom skoleåret.
Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Renate Haugevik:
renate.haugevik@ude.oslo.kommune.no eller assisterende rektor Marianne Dahl:
marianne.dahl@ude.oslo.kommune.no

Vel møtt til skolestart!
Med vennlig hilsen

Kjell Ove Hauge
Rektor

Marianne Dahl
Assisterende rektor ST
Renate Haugevik
Avdelingsleder Vg1 ST

Fremmedspråk
Valg av fremmedspråk som fellesfag
Elever som har fullført fremmedspråk (fransk, spansk eller tysk – nivå I) i grunnskolen,
fortsetter vanligvis med samme språket (nivå II) i den videregående skolen i Vg1 og Vg2. For
elever som har hatt fransk eller tysk, vil det være mulig å bytte til spansk, nivå I, og lese dette i
to år (4 + 4 timer).
Vi anbefaler imidlertid at du fortsetter med det samme fremmedspråket som du hadde på
ungdomsskolen. Dersom du fortsetter med språket du hadde på ungdomsskolen, kan du også
velge nivå 3 som programfag i Vg3. Språk som programfag gir tilleggspoeng.
Elever som har hatt fordypning i norsk eller engelsk på ungdomsskolen, tilbys spansk nivå I og
II over tre år.
Om du planlegger å melde deg opp som privatist i morsmål, så kan dette erstatte fremmedspråk
II.

Bydekkende ettermiddagsundervisning i små språkfag
Elvebakken videregående skole, Foss videregående skole, Nydalen videregående skole, Oslo
handelsgymnasium og Oslo katedralskole tilbyr ettermiddagsundervisning i enkelte språkfag
som fremmedspråk, nivå I og/eller II. Språkfagene kan tilbys både som fellesfag og som
programfag, avhengig av etterspørsel.
 Elever med fullført fremmedspråk nivå I fra ungdomsskolen, kan ta et nytt språk som fellesfag
nivå I for å oppfylle kravene til studiekompetanse. Nivå I fellesfag tas over to år (4+4
timer).
 Elever uten fremmedspråk fra ungdomsskolen trenger et språk som fellesfag, nivå I + II.
Eleven må da følge ettermiddagsundervisning i tre år (både på Vg1, Vg2 og Vg3).
 Elever kan også ta et tredje språkfag i tillegg til fremmedspråk fellesfag ved egen skole.
Dette språket teller som et programfag. Både nivå I, II og III kan tas som programfag (5
timer over ett år per nivå).
 Latin tilbys kun som programfag, latin 1 (5 timer) og latin 2 (5 timer).
 Tegnspråk som fremmedspråk tilbys på nivå I og II, som fellesfag.
Ettermiddagsundervisningen er et tilbud om undervisning i et fellesfag/programfag, og ikke et
eksamensforberedende kurs for elever som ønsker å ta faget som privatist. Det er en
forutsetning at eleven følger undervisningsopplegget gjennom hele skoleåret og skal ha
standpunktkarakter i faget. Tilbudet omfatter to ukedager, og elevene må møte begge dager.

Tilbudet er åpent for elever fra alle kommunale videregående skoler i Oslo. Vi understreker at
inntaket til videregående skoler skjer helt uavhengig av påmelding til disse tilbudene. Valg av
disse språkene gir heller ikke grunnlag for skolebytte.
Elvebakken videregående skole:
Kinesisk (mandarin) tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30
Foss videregående skole:
Italiensk tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30
Nydalen videregående skole:
Tegnspråk tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30
Oslo handelsgymnasium:
Japansk mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.30 – 19.30
Alle dager vil bli brukt til japansk, men ikke alle dager for alle kurs. Hvilke tidspunkter som
blir aktuelle for den enkelte gruppe avtales med elevene etter påmelding.
Oslo katedralskole:
Latin 1 tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30
Latin 2 tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30
Russisk, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30
Alle dager vil bli brukt til russisk, men ikke alle dager for alle kurs. Hvilke tidspunkter som blir
aktuelle for den enkelte gruppe avtales med elevene etter påmelding.
"Morsmåleksamen"
Elever som allerede behersker et fremmedspråk som det tilbys eksamen i, kan benytte dette
som fellesfag i stedet for fransk, tysk eller spansk. Det tilbys eksamen i følgende
fremmedspråk:


albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi,
islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk,
kurdisk (sorani), latvisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, oromo, panjabi, pashto,
persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, tigrinja,
tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at du ikke får undervisning, men må forberede deg til eksamen
på egen hånd. Vi oppfordrer alle elever som kan ta morsmålseksamen til også å ta et annet
fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk). Språkkompetanse er ettertraktet i arbeidslivet. I
tillegg kan du få tilleggspoeng (inntil 1,5 poeng) ved opptak til høgskole/universitet.
Vi vil ha et eget informasjonsmøte for elever som planlegger å ta eksamen i morsmål.

