Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo katedralskole

Oslo, 08.08.2019

Til foreldre/foresatte for elever i Vg1
Hjertelig velkommen som foreldre/foresatt til elev på Oslo katedralskole. Vi håper på et godt samarbeid og ønsker
å fortelle litt om skolen allerede nå i starten. Vi inviterer derfor alle foreldre som har lyst og anledning til et
foreldremøte i Aulaen mandag 19.08 kl. 18.00. Jeg vil gi en del informasjon om skolen, om fraværsregler og
reglement, dere vil møte rådgiver og dere vil få muligheter til en omvisning på skolen. Neste foreldremøte, som
blir 19.09.kl. 18.00, blir et møte der dere får treffe kontaktlærer og de andre foreldrene i klassen. På et møte den
20.11 vil dere få orientering om elevenes muligheter for fagvalg til Vg2. I løpet av høsten vil dere også bli invitert
av kontaktlærer til en utviklingssamtale sammen med eleven og den 06.11 vil dere få tilbud om fagsamtaler med
faglærerne om elevens faglige utvikling. Dette ser kanskje litt mye ut, men det er et tilbud, og dere velger selv om
dere ønsker å få med dere alt.
Vi er stolte av skolen vår og gleder oss til å ta imot nye elever. Skolen har tradisjoner tilbake til 1153 og er eldst i
Oslo. Det går ca. 600 elever her, og skolen har et veldig godt elevmiljø. Vi har mange elevlag, et aktivt skoleteater,
et flott skolekor og et rikt faglig miljø der alle elever blir sett og får noe å strekke seg etter. Vi er opptatt av faglige
resultater, og at elevene skal nå de målene de setter seg, men vi er også opptatt av å se dem som hele mennesker.
Hver elev får en kontaktlærer som har ansvaret for tett oppfølging av sine elever og kontakten med foreldrene. Vi
ønsker å ha en åpen og god dialog med alle.
Vi er en skole der det er godt å være og hvor trivselen er veldig stor. Alle elever skal føle seg trygge hos oss og bli
ivaretatt som den de er.
Elevene nøter mandag 19.08 kl. 11.00. De bruker hovedinngangen i Frimannsgate, der vil vi stå å ta imot dem.
Velkommen!

Vennlig hilsen

Eva Blomfeldt
Rektor
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