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Fyrstikkalleen skole
F21

VI GLEDER OSS TIL Å MØTE DEG!
I og med at du får denne brosjyren er du en av de heldige
som har kommet inn på F21 til høsten.
Vi gleder oss til veldig til å møte deg!
Vi har som mål at de neste tre årene av livet ditt skal bli
de beste du noensinne har opplevd. Her vil du møte nye
mennesker og få mange nye venner.
Du vil utvikle deg faglig og sosialt i et miljø som du selv skal
være med å skape. Du skal lære deg å mestre ting du aldri
trodde du skulle få til. Og det skal vi hjelpe deg med.

Erlend Skåltveit
Rektor

De første to ukene i høst er ikke helt alminnelige skoleuker.
Du skal få omvisning på skolen, dra på turer med klassen din,
få vite hvem som er læringspartneren din, bli med på Back to
School party, lære hvordan vi studerer på F21. Du skal rett og
slett raskest mulig bli en ekte F21’er.
Vi ses 20. august!
Med vennlig hilsen Rektor

OM
FYRSTIKKALLÉEN
SKOLE

Skolen er en av få kombinerte ungdomsog videregående skoler i Norge, og ble
etablert i august 2010. Bygget er integrert
i lokalene til den gamle fyrstikkfabrikken
til Nittedal Tændstikfabrik. Skolen har nye
og stilige lokaler, med et flott bibliotek,
en stor flerbrukshall, utendørs skatepark,
volleyball- og basketbane og kantine med
variert meny.
Skolen har topp moderne fasiliteter innenfor
teknologi og utstyr og alle elever på videregående får en egen bærbar Mac når de
starter skoleåret.

Skolen kalles «F21» på grunn av adressen
Fyrstikkalleen 21. F21 tilbyr to programområder på VGS; Studiespesialisering (ST)
og Medier og kommunikasjon med studiespesialisering (MK).
Skolen har 15 studieplasser i England
for MK VG2 ved Bournemouth and Poole
College. F21 er en populær skole og har svært
god søkning. Skolen har et sterkt elevfokus
der fag, mestring og utvikling er i sentrum.
Elevene på videregående skole kommer fra
mange ulike kanter av byen. Dette byr på
mange spennende møter i et sammensatt
elevmiljø.

NB!

Du velger fremmedspråk
samt matematikk 1P/1T i
løpet av første skoleuke.
f21.vgs.no/fagtilbud/
fagvalg/fagvalg-vg12/

Utdanningsprogrammet Studiespesialisering gir studiekompetanse
for videre studier ved høgskoler
og universitet.
Du bør i utgangspunktet like å lese og
arbeide med teoretiske fag for å velge
dette utdanningsprogrammet. På F21 vil
du samarbeide med læringspartnere fra
første skoledag. Dette vil gi deg en trygg
og fin overgang fra ungdomsskolen –
både faglig og sosialt!
På Vg1 skal du ha følgende fag:
norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, geografi, engelsk, kroppsøving og
fremmedspråk. På Vg2 og Vg3 skal du
velge programområde og programfag.

Du velger programområde innen realfag
eller språk, samfunnsfag og økonomi.
I tillegg kan du velge programfag fra
Medier og kommunikasjon. Se skolens
hjemmeside for vårt varierte utvalg.
Fordypning innen realfag gir spesiell
studiekompetanse for studier som f.eks.
lege, tannlege, ingeniør, veterinær eller
realfagsstudier innen matematikk, fysikk,
kjemi, biologi mm.
Fordypning innen språk, samfunnsfag,
økonomi eller mediefag betyr at du kan
velge studier innenfor f.eks. juss, media,
samfunnsfag, lærer, sykepleier, humanistiske fag, språkfag og mange andre.
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FØRSTE
SKOLEUKE

Vi vet at mange er veldig spente når de begynner på
ny skole. Derfor har vi en litt annerledes oppstartsuke.
Her har vi fokus på at nye elever skal bli kjent med
hverandre og føle seg trygge.
Mandag
Siden det er første skoledag, er det felles
oppmøte i auditoriet kl. 8.30. Etterpå̊
fordeler vi oss klassevis for å bli nærmere
kjent med klassen og lærerne. Denne
dagen får du utlevert din personlige mac
som du disponerer mens du går på F21.
Husk å ta med utfylt og underskrevet
kontrakt.
Tirsdag
Vi har bestilt fint vær og drar med hele
vg1-trinnet til Frognerparken for å kose
oss. Her blir det aktiviteter og oppgaver,
slik at du skal bli ekstra godt kjent med de
du skal jobbe med i tiden fremover.

Onsdag
Denne dagen har vi ulike kurs og
aktiviteter som er relevante for at du skal
lykkes som elev hos oss. På onsdag har
vi også satt av tid til oppstartsamtaler
mellom elev og kontaktlærer.
Torsdag
Første dag med vanlig skole. Her blir du
nærmere kjent med noen av faglærerne
du skal ha dette året.
Fredag
Det blir vanlig skole fram til lunsj.
Så er det Back to School Party, og
bl.a. konsert med artisten Hkeem.
Det blir fest for hele skolen med musikk
og aktiviteter. – I tillegg vil rektor servere
mat til alle elevene.

HEIA
EIDENE

PÅ TJØME

For å gi alle førsteklassinger en god
start på skoleåret, for å bli godt
kjent med hverandre og for å skape
et godt og trygt klassemiljø, drar vi
på over-nattingstur med hele Vg1trinnet til Tjøme sør for Tønsberg 5.-6.
september.

grilling, strandvolleyball, kano, kajakk,
spill og andre aktiviteter. I tillegg blir
det tverr-faglig fagdag med geografi
og naturfag. Gjennom aktiviteter som
styrker samholdet, vil du bli godt kjent
med medelever, lærere, rådgivere og
trinn-ansvarlige fra skolen ledelse.

Heia Eidene er en stor eiendom med
flere bygninger, skog, strand, svaberg
og brygge. Vi skal kose oss med

Du vil komme tilbake fra Tjøme
som en ekte F21-er!

Elevmiljø
Det skulle bare mangle at vi gjør alt vi kan for å skape
et så godt elevmiljø som overhodet mulig! Vi ønsker
at elevene skal se på F21 som noe mer enn bare en
skole. Vi ønsker at dere kommer hit og spiser frokost
sammen med oss, at dere gjør lekser her, at dere
er med på fritidsinteressene deres her og at dere
starter klubber og foreninger her. Vi har nulltoleranse
for mobbing og jobber kontinuerlig for et trygt skolemiljø
for alle som går her.
Vurdering
Dette er skolens aller største satsningsområde og
skal gå over tre år. Vi vet at gode tilbakemeldinger til
elevene er noe av det som gir størst effekt på elevenes
læring. Vi ønsker også å gjøre elevene mer delaktige i
egen læringsprosess gjennom bruk av blant annet
egenvurdering og kameratvurdering.

Læringspartner
På F21 vil vi gi deg en trygg og god skolestart med
fokus både på det sosiale og det faglige. Vi har
læringspartner (LP) Vg1. Fra og med første skoledag får
du en eller to faste læringspartnere du skal samarbeide
tett med de 3 første ukene av skoleåret. LP har ansvar
for å følge hverandre opp både faglig og sosialt. Etter
3 uker, og regelmessig gjennom hele skoleåret, bytter
du læringspartner. Slik vil alle bli kjent på kryss og tvers
i klassen.
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HUSK!
Foreldremøte vg.1: Onsdag 22.august, kl.19.00. Se skolens
hjemmeside for mer informasjon. Husk å ta med hengelås og signert
IKT-kontrakt av foresatte (vedlagt i brevet)
slik at du kan motta bøker, Mac og skap første skoledag.

Kontakt oss:
Besøksadresse: Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo | Postadresse: Boks 6660 Etterstad, 0609 Oslo
E-post: fyrstikkalleen@ude.oslo.kommune.no | Telefon: 23 46 37 00
Sentralbord: 08.15 - 15.30 | WEB: www.f21.vgs.no | www.f21.tv

