Elever mestrer mer når
samarbeidet mellom

SK LE
og hjem er godt

TELEMARK
FYLKESKOMMUNE
	
  

Hjemmet spiller en sentral rolle i
elevers mestring på skolen

Datoer for foreldresamarbeid
i skoleåret 2016/17

Kjære foreldre til elever ved Porsgrunn videregående skole!

DATO OG TID AKTIVITET		STUDIE		YRKESFAG
					OG IB

Velkommen som foresatte til vår skole. Vi ser frem til å bli bedre kjent med
deg/dere og med din ungdom. Noen av dere kjenner vi også fra før fordi dere
har eller har hatt ungdommer som elever ved skolen.
Velkommen igjen til dere alle!
Vi ønsker hele tiden å bli bedre. Vår pedagogiske plattform tydeliggjør hva
Porsgrunn videregående skole står for og hvordan vi skal sikre et så høyt
læringsutbytte som mulig for alle våre elever, uansett evner og forutsetninger. Skolens skal evaluere plattformen denne høsten. For at vi hele tiden skal
bli bedre er vi avhengig av tilbakemeldinger fra elever og dere som foresatte.
Vi vil at det skal være sant det vår pedagogiske plattform sier. Vi oppfordrer
derfor til å gi tilbakemeldinger og stille spørsmål når det er nødvendig.
Hensikten med denne folderen er:
• Å sikre involvering og godt oppmøte på de aktivitetene vi
gjennomfører for og med foresatte. Vi ber dere setter av datoene
allerede nå.
• Å invitere til et utvidet samarbeid – FAU ved Porsgrunn vgs - 		
som et forsøk for skoleåret 2016/17.
Om foreldresamarbeid i videregående skole:
Forskrift til Opplæringsloven §20-4. (http://lovdata.no)

Velkommen til godt samarbeid skoleåret 2016/17!

06.09.16
Foreldremøte 		
Kl.18/1830-20 Oppstart		

VG1		
Sted: Nord

21.09.16
Kl 18-19
		

VG1

Informasjon		
om å være elev
i utlandet i VG2		

19.10.16
Temamøte:		
Kl 18-20
Psykisk helse
		Venn 1 		
10.11.16
Kl 18-20
		

Temamøte:		
Rus, politi
og helse 		

VG1 og VG2
Sted: Sør

Sted: Nord
VG1		

VG1 og VG2

Sted: Sør

Sted: Sør

Alle foresatte

Alle foresatte

Sted: Sør

Sted: Sør

Innen		
Konferanse-		
Alle elever
25.11.16
timer 			
under 18
					Sted: Nord

Alle elever 		
under 18
Sted: Sør

17.01.2017
Informasjon om		
Foresatte VG1Kl 17-18
fagvalg i VG2 og
elever
		VG3			Sted: Nord
17.01.2017
Åpen skole		
Kl 18-20				

VG1 og VG2
Sted: Nord

VG1 og VG2
Sted: Sør

Innen 		
Konferanse-		
Alle elever
Alle elever
30.03.17
timer 			
under 18
under 18
					i VG1		i VG1
14.06.17
Avslutning 		
Alle foresatte Alle foresatte
Kl 18		
avgangselever		
til avgangstil avgangs		Auditoriet Sør		elever		elever VG3

