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Velkommen til oss på Holtet vgs! 
 

Holtet videregående skole legger vekt på å gi alle elever en trygg og god opplæring. Elevene 

skal oppleve faglig og menneskelig utvikling de årene de går på skolen. 

 

Viktig informasjon:  

 

1. første skoledag 

 

Første skoledag er mandag 19. august.  

Tidspunkt for oppstart er følgende:  

 

Vg1 Kl. 10.00 

Vg2 Kl. 11.00 

Vg3/påbygg Kl. 11.00 

Afto/tilrettelagt Kl. 09.30 

Grunnskole VO Kl. 09.00 

 

Alle elever møter i skolegården. Her blir du møtt av ledelsen, lærere, rådgivere og 

miljøarbeidere som ønsker deg velkommen og viser vei til aulaen.  

Dersom du lurer på noe i forbindelse med skolestart, kan du sende epost til 

holtetvgs@ude.oslo.kommune.no eller ringe oss på telefon 23 16 51 70. Skolens 

hjemmeside holtet.vgs.no har utfyllende informasjon.  

 

2. Oppstartsuker (uke 34 + 35) 

 

De to første skoleukene har vi et ekstra fokus på å bli kjent med hverandre og med skolen. 

Elevene vil blant annet tas med på Tour de Holtet, bli kjent med med rektor, tatt med på turer, 

grilling og sosiale aktiviteter på Ekebergsletta. En samlende og fin start på skoleåret.  

 

3. Oppstartsamtaler 

 

Onsdag 21. august og torsdag 22. august vil alle elever bli invitert til en 20 minutters 

oppstartsamtale med kontaktlærer. For elever under 18 år vil også foresatte bli invitert.  

 

4. Klasseinndeling  
 

Skolen jobber systematisk for å skape gode klassemiljøer, uavhengig av tidligere vennskap. 

Hvis det er tungtveiende grunner til at to elever må komme i samme klasse (evt. ikke komme i 

samme klasse), må dette meldes til skolen før skolestart. Alle klasser fylles helt opp, og det vil 

ikke være mulig å bytte klasse etter 19. august.  
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7. Inntaksregler  
 

Det kreves særskilte sosiale/medisinske grunner for å få 

bytte skole utenom det sentrale inntaket. Dette gjelder 

generelt i Osloskolen og for hele skoleåret.  

 

8. Læremidler og leie av skole-PC  
 

Elevene låner alle læremidler av skolen. Fra dette skoleåret gjelder dette også lån av PC. 

Elevene på Holtet skal med andre ord ikke leie pc og betale leie, men får låne gratis. 

Utfyllende kontrakter utleveres første skoledag, og må signeres av elev og foresatt.  

 

9. Utstyrsstipend for elever i videregående skole 2019/20  
 

Alle elever vil bli innvilget utstyrsstipend fra Lånekassen etter søknad. Skoleåret 19/20 utgjør 

utstyrsstipendet kr. 1051,-. Du søker på www.lanekassen.no.  

 

Vi gleder oss til å se deg som elev på Holtet vgs! 

 

Med vennlig hilsen 

Kathrine Reine 

rektor 


