Til foreldre og foresatte VG1

INVITASJON TIL FORELDREMØTE FOR VG1 2020/2021
Foresatte for elever på VG1 inviteres med dette til foreldremøte onsdag 02.09 kl. 18.30.
Elevene på VG1 har nå akkurat startet sitt skoleår og vi ønsker en god og tydelig dialog med
hjemmet for å sikre en best mulig skole for våre elever. Vi håper derfor at flest mulig har anledning
til å delta på møtet. Av hensyn til smittevern ønsker vi likevel å begrense antallet noe, og ber
derfor om at bare én foresatt for hver elev møter. Vi ber også om at alle følger generelle
smittevernregler på foreldremøtet: unngå å møte hvis man har luftveissymptomer, benytte
utplassert håndsprit ved inngangen og holde god avstand til hverandre.
Agenda:
•

Presentasjon av skolen og generell informasjon

•

Informasjon om basisgruppe, klasse, timeplan mm

•

Valg av foreldrerepresentanter til skoleutvalget

•

Eventuelle spørsmål/avklaringer

•

Samtale med kontaktlærer etter ønske og behov

Vi ber dere kontakte kontaktlærer i forkant av foreldremøtet dersom dere ønsker en individuell
samtale med kontaktlærer. Gi beskjed om hva dere ønsker å diskutere, slik at vi som jobber på
skolen kan møte best mulig forberedt og gi dere svar på det dere lurer på. Vi ber dere også melde
avbud til kontaktlærer dersom dere ikke har anledning til å møte.
Foresatte til elever på Vg1 Studiespesialisering møter på klasserom 217
Foresatte til elever på Vg1 Idrettsfag møter på klasserom 218
Foresatte til elever på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk møter på klasserom 219
Foresatte til elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag møter på klasserom 114

Velkommen til foreldremøte, vi gleder oss til å møte dere alle sammen!

Med vennlig hilsen kontaktlærerne og skolens ledelse (kontaktinfo neste side)

Ingunn Ormbostad

Kontaktlærer studiespesialisering

416 33 205

Mari B. Henden/Maren Ormset

Kontaktlærer idrettsfag

473 91 491
957 74 874

Astrid Walsø Aalmo

Kontaktlærer helse- og oppvekstfag

907 98 508

Bjørn Rolland

Kontaktlærer bygg- og anleggsteknikk
Fagleder bygg- og anleggsteknikk og idrettsfag
Rådgiver

415 60 930

Reidun Halle

reidun.halle@mrfylke.no

Fagleder helse- og oppvekstfag og
studiespesialisering

415 18 542

Øystein Bråthen

Rektor

416 15 642

Mette Vågen

Konsulent
Kontakt sentralbord Tingvoll vgs

454 745 00
71 28 42 00

ingunn.ormbostad@mrfylke.no

mari.beathe.henden@mrfylke.no
maren.ormset@mrfylke.no

astrid.walso.aalmo@mrfylke.no

bjorn.rolland@mrfylke.no

oystein.brathen@mrfylke.no

mette.vagen@mrfylke.no

