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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 utlevert din personlige Mac, 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 21. august!
Med vennlig hilsen Rektor

Om Fyrstikkalléen skole

I tillegg til et sterkt faglig fokus, tilbyr F21:

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.

• Egen Macbook til alle elever

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.

• Gratis frokost til alle elever hver dag
• Leksehjelp
• Klasseturer til Europa
• Aktivt elevråd
• Sjakkturnering
• Fotball-liga
• Basket-liga
• Fussball-liga og mye annet moro!
• Spillrom med Playstation og VR-briller
• Bordtennisbord
• Mange spennende
aktiviteter gjennom året

Les mer på f21.vgs.no!

Skolens satsingsområder
Læringspartner

På F21 vil vi gi elevene en trygg og god
skolestart med fokus både på det sosiale og
det faglige. I år innfører vi læringspartner (LP)
på Vg1. LP har ansvar for å følge hverandre
opp både faglig og sosialt. Vi bytter LP
regelmessig slik at dere lærer hverandre å
kjenne på kryss og tvers i klassen. Du får
mer informasjon om LP første skoledag.

Vurdering

På F21 har vi vurdering som satsingsområde. Vi har fokus på å gi gode og
konstruktive tilbakemeldinger til elevene,
slik at du alltid vet hvor du er, hvor du skal
og hvordan du skal komme dit.

Godt elevmiljø

Alle elever har rett til et godt og trygt
skolemiljø. Du følges opp faglig og sosialt
med kontinuerlige læringssamtaler med din
kontaktlærer. Vi har egen miljøarbeider med
ansvar for lavterskel elevaktiviteter du kan
være med på i friminutter og midttimer.
Vi har klassens time, forskjellige turneringer,
elevutflukter og arrangementer som skaper
tilhørighet og samhold.

Om Studiespesialisering
Utdanningsprogrammet Studiespesialisering gir studiekompetanse
for studier ved høgskoler og
universitet. På Vg1 skal du ha
følgende fag: norsk, matematikk,
samfunnsfag, naturfag, geografi,
engelsk, kroppsøving og
fremmedspråk.
I matematikk velger du enten 1P
eller 1T. 1P er praktisk matematikk
og er enklere enn 1T. 1P gir generell
studiekompetanse, som betyr at
du kan velge studier senere som
ikke krever matematikk programfag.
Slike studier kan være f.eks. juss,
media, samfunnsfag, lærer, sykepleier
samt mange andre. 1T er teoretisk
matematikk som er mer krevende enn
1P. 1T gir generell studiekompetanse,
og her legges grunnlaget for
matematikkfagene som gir spesiell
studiekompetanse (S1, R1, S2 og R2).

Disse fagene gir grunnlag for studier
som f.eks. lege, tannlege, ingeniør,
veterinær eller for realfagsstudier
innen matematikk, fysikk, kjemi,
og biologi mm.
Snakk med rådgiverne på F21
dersom du lurer på noe i forhold
til valg av fag og har behov for
karriereveiledning. Du skal også
velge fremmedspråk. På F21
kan du velge mellom tysk, fransk
og spansk.
På Vg2 og Vg3 skal du velge
programområde og programfag.
Du velger fordypning / 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 av programfag.

VIKTIG!
Husk å velge fremmedspråk
samt matematikk 1P/1T på vår
hjemmeside senest fredag 18.8
f21.vgs.no/fagtilbud/fagvalg/fagvalg-vg12/

Kontaktlærere

Frode Einan

Julie Casoli Uvsløkk

Kjartan Haugland

Njål Pettersen Gjølstad

Sara Danielsen Virtanen

Subashini
Parameswaran Ruben

Vemund Skaug Sande

Ajdin Medic

Epost:
frode0409@osloskolen.no

Epost:
sara2103@osloskolen.no

Epost:
juliem1001@osloskolen.no

Epost:
subasp2004@osloskolen.no

Epost:
kjarta2812@osloskolen.no

Epost:
vemund0212@osloskolen.no

Epost:
njgja001@osloskolen.no

Epost:
ajmea001@osloskolen.no

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.
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 overnattingstur med hele Vg1-trinnet til
Tjøme sør for Tønsberg 6.-7.september.
Heia Eidene er en stor eiendom med
flere bygninger, skog, strand, svaberg
og brygge. Vi skal kose oss med grilling,

strandvolleyball, kano, kajakk, spill og
andre aktiviteter. I tillegg blir det tverrfaglig fagdag med geografi og naturfag.
Gjennom aktiviteter som styrker
samholdet, vil du bli godt kjent med
medelever, lærere, rådgivere og trinnansvarlige fra skolen ledelse.
Du vil komme tilbake fra Tjøme
som en ekte F21-er!

HUSK!

Foreldremøte vg.1: Onsdag 23.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.
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