
VELKOMMEN
Du har fått plass på Elvebakken 
kommende skoleår. 
Vi gratulerer og ønsker deg 
hjertelig velkommen til oss. 

Vi har mange ulike utdannings-
program, både yrkesfaglig og 
studieforberedende. Du vil treffe elever 
med mange interesser som har tatt 
ulike valg for videregående utdanning. 
Elevene våre kommer fra hele byen, 
ja faktisk kommer de fra så å si alle 
ungdomsskolene og alle bydeler. 
Dette gjør elevmiljøet på Elvebakken 
helt spesielt. Selv sier elevene at på 
Elvebakken kan du være deg selv, 
og du fi nner alltid noen du kan dele 
interessene dine med.

Du vil også møte en litt annerledes måte 
å tenke og organisere undervisningen 
på. Hos oss får en del elever studietid og 

mange jobber i prosjekter. Det jobbes 
med eksterne oppdragsgivere og 
virkelighetsnært arbeid. Dette gir stor 
grad av medvirkning i læringsarbeidet 
og utfordrer deg som ansvarlig elev. 

Vi tilbyr undervisning i kinesisk, har 
egen forskerklasse, bølgetank og et 
stort internasjonaliserings program 
både for kortere opphold og for de 
som ønsker å ta et helt skoleår i Durham, 
England. Mattesuppe og frokost er 
ekstratilbud som byr på veiledning 
og servering. 

På Solli plass, læringssenteret vårt,  
fi nner du rådgivere, bibliotekar og gode 
omgivelser for selvstendig studiearbeid 
og arbeid i grupper. 

Ha en fortsatt fi n sommer og velkommen 
til Elvebakken mandag 16. august.

Vi gleder oss til å se deg!

Camilla Hauren leirvik, rektor

TIL ELVEBAKKEN VGS



TUROPPSETT

OPPMØTETIDER 16.08.21
09.00
Vg1 Informasjonsteknologi og Medieproduksjon
Vg1 IM med studiekompetanse
Vg1 Elektro
Vg1 Elenergi med studiekompetanse
Vg1 Medier og kommunikasjon

10.00
Vg1 Studiespesialisering
Vg1 Kunst, design og arkitektur

Tirsdag 17.08  klokka 10 til 21
Onsdag  18.08  klokka 10 til 21 
Torsdag  19.08  klokka 10 til 21
Fredag 20.08 klokka  09 til 18
Mandag  23.08  klokka 10 til 21
Tirsdag   24.08  klokka 10 til 21
Onsdag  25.08  klokka 10 til 21
Torsdag  26.08  klokka 10 til 21 

1STA/1STB
1STC/1STD
1STE/1STF
3STP/3PBG
Vg1 MKS
Vg1 IM/IMST 
Vg1 EL/ELST
Vg1 KDA

LUNDETUR
Du som begynner i første klasse vil få en god start 
på skoleåret. Alle førsteklassinger drar nemlig på 
dagstur til Lunde leirsted i Vestby i løpet av de 
første to ukene. Lundeturene arrangeres i år for 
åttende gang, og gir alle en unik mulighet til å bli 
godt kjent med hverandre før skoleåret virkelig 
begynner. 
Mer informasjon om turopplegget blir gitt første 
skoledag, men turoppsettet er allerede klart. Vi 
tror du vil trives der!

Foreldremøter
16 og 17 august for Vg1


