Til lærere og niendeklassinger på Tislegård, Skrim, Hvittingfoss, Vestsiden, Kongsberg International
School, Flesberg, Vestfossen og Kongsberg norsksenter

KONGSBERG VIDEREGÅENDE INVITERER TIL ÅPEN SKOLE 9. APRIL 2019
Vi arrangerer Åpen skole for niendeklassinger i Kongsbergdistriktet for å informere om utdanningstilbudet vårt.
Skolen tilbyr følgende utdanningsprogram:




Yrkesforberedende:
o Bygg- og anleggsteknikk
o Design og håndverk
o Elektrofag og Elektrofag med studiespesialisering
o Helse- og oppvekstfag
o Naturbruk
o Restaurant- og matfag
o Service og samferdsel
o Teknikk og industriell produksjon (TIP)
Studieforberedende:
o Idrett
o International Baccalaureate (IB)
o Musikk, dans og drama
o Studiespesialisering
o Forskerlinja

For at denne informasjonen skal bli best mulig, må vi dele skolene opp i grupper etter planen under. Innenfor hver
besøksgruppe deles elevene i forkant av besøket i fem grupper. Helst så jevne grupper som mulig. Vi ber om at
ungdomsskolene samarbeider om denne inndelingen gjennom rådgivernettverket, og har gruppene klare ved
ankomst. Instruksjon vil bli gitt i forkant.
Undervisningssted
Utdanningsprogram

0845-1015

1030-1200

1230-1400

Tinius Olsen
Bygg- og anleggsteknikk
Design- og håndverk
Elektrofag
Teknikk og industriell
produksjon

Tislegård
KIS
Skrim (halvparten)

Vestfossen
Flesberg
Norsksenteret

Vestsiden
Skrim (halvparten)
Hvittingfoss

Maren Handler
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Naturbruk

Vestsiden
Skrim (halvparten)
Hvittingfoss

Tislegård
KIS
Skrim (halvparten)

Vestfossen
Flesberg
Norsksenteret

Maurits Hansen/
Åslandsgate
Idrett
International Baccalaureate
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering
Forskerlinja

Vestfossen
Flesberg
Norsksenteret

Vestsiden
Skrim (halvparten)
Hvittingfoss

Tislegård
KIS
Skrim (halvparten)

Følgende informasjon er registret for antall elever på 9. trinn ved de ulike skolene. Vennligst gi beskjed ved avvik. På
noen steder kan det være behov for å dele de fem gruppene ytterligere på grunn av romkapasitet.
Gruppe som starter dagen på
Tinius/Flåtaløkka

Gruppe som starter dagen på
Maren Handler

Gruppe som starter på
Åslandsgate/Maurits Hansen

Tislegård:

106

Vestsiden: 102

Vestfossen: 111

KIS:
18
(bare første økt)

Halve Skrim: 40

Flesberg:

Hvittingfoss: 18

Norsksenteret: 20

SUM: 160

SUM: 156

25

Halve Skrim 40
SUM: 164

Oppmøtesteder:
Tinius Olsen – Kantina i underetasjen
Maren Handler - Ved hovedinngangen
Maurits Hansen/Åslandsgate – Storsalen i Åslandsgate.
Vi ber om at tilstrekkelig med voksne følger elevene, og at vi får beskjed i god tid dersom besøkende trenger
tilrettelegging. Dagen er en fin mulighet for lærere i utdanningsvalg til å skaffe seg oversikt over tilbud ved KOVS
gjennom å følge elevene.
Ta gjerne kontakt med Jorunn Hesjedal jorunn.hesjedal@bfk.no (Tlf. 95852023) dersom dere har spørsmål.

