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Velkommen til Kuben videregående skole 2019-20
Vi har fått melding om at du er tatt inn som elev på Kuben videregående skole. Vi vil gjerne
gratulerer deg med plassen og ønske deg velkommen som elev hos oss.
I dette brevet finner du praktisk informasjon om oppstarten på Vg 2 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 2000 daglige brukere - både elever, studenter og bedrifter.
På Kuben ønsker vi et miljø som er preget av våre verdier respekt, ansvar, omsorg. Skolens
pedagogiske plattform er trygg aktiv læring. 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 og
pedagogiske plattform.
Første skoledag er mandag 19. august. Alle Kubens elever som skal begynne på Vg 2 er
velkommen kl. 09.30 Oppmøte er ved hovedinngangen. Vi gleder oss til å treffe deg.

Vel møtt til skolestart!

Med vennlig hilsen

Kjell Ove Hauge
rektor

Marianne Dahl
Assisterende rektor ST
Christine Nybø Brattenborg
Avdelingsleder Vg2 ST
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

studiespesialisering (ST) – Vg2
Første skoledag er mandag 19. august. Alle Kubens elever som skal begynne på Vg2 er
velkommen kl. 09.30. Oppmøte er ved hovedinngangen. Vi gleder oss til å treffe deg.
Du som var elev ved Kuben forrige skoleår har allerede valgt tre programfag og mattekurs. For
deg som er ny elev hos oss, må du velge programfag i løpet av første uka. Du kan velge mellom
disse programfagene:
 Realfag
- Biologi 1
- Kjemi 1
- Fysikk 1
- Informasjonsteknologi 1
 Språk, samfunnsfag og økonomi
- Internasjonal engelsk
- Sosiologi og sosialantropologi
- Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
- Markedsføring og ledelse 1
- Økonomistyring
- Rettslære 1
- Psykologi 1
Du som er ny hos oss må også velge variant av matematikk. Du kan velge mellom:
 2P (praktisk matematikk for deg som ikke skal gå videre med matematikk)
 S1 (samfunnsfaglig matematikk)
 R1 (realfagsmatematikk for deg som skal gå videre med matematikk)
Vi har satt av tid den første uka slik at vi får registrert dine fagønsker.
Du trenger kalkulator, ringpermer, skilleark og notatblokker til skolearbeidet. På Kuben har vi
bokskap for alle elever, du trenger 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
alt klart til skolen starter. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend, men alle må søke.
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, én for lån av
skolebøker og én for leie av PC. Leie av PC koster kr 1 051 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 for ST – Vg2 Christine Nybø Brattenborg,
Christine.Nybo.Brattenborg@ude.oslo.kommune.no, tlf: 92850177
assisterende rektor for ST Marianne Dahl, marianne.dahl@ude.oslo.kommune.no, tlf:
97153857
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