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Kjære foresatt, 

Ute skinner solen her på Østlandet, og jeg håper at alle våre elever har hatt en fin og velfortjent 

høstferie. Kanskje særlig blant våre elever i første klasse, kommer høstferien som et kjærkomment 

pust i bakken. Å starte opp på ny skole og bli kjent med nye medelever, lærere og nye systemer 

krever sitt.  

Både ansatte og elever uttrykker glede over å være tilbake - og sammen igjen - på Lambertseter. Et 

halvt år med delt skole, lærte oss å sette ekstra pris på fellesskapet vårt og ikke minst vårt flotte 

skolebygg. Selv om byget er 50 år gammelt, har vi erfart at det også har noen kvaliteter som vi setter 

ekstra stor pris på. Skolen fremstår nå som nyoppusset  Rehabiliteringsprosjektet er rute, og fra 

januar 2016 disponerer vi hele bygget igjen. Pr i dag er det gjenstående arbeider kun i skolens aula og 

i enkelte spesialrom. 

Vi skal ikke underslå at årets skolestart har vært krevende for oss på Lambertseter. En skolestart 

handler normalt om å få hele organisasjonen "fra 0 til 100" i løpet av noen dager. I tillegg har vi hatt 

innflytting og IT-omlegging til Skoleplattform Oslo. Men midt oppe i alle praktiske utfordringer, har vi 

forsøkt å holde fokus på det som tross alt er viktigst: En super skolestart for elever og lærere! Vi har 

hatt et skolestartprogram spesielt rettet mot våre nye elever. I dette programmet har vi satt fokus på 

en faglig start som samtidig bygger gode klassemiljøer og et godt sosialt miljø rundt elevene våre. 

Vårt Elevråd har jobbet godt sammen med oss i ledelsen, for å skape en trygg og god fadderordning 

for de nye elevene. Vi håper at våre førsteklassinger opplever å ha blitt tatt godt i mot! 

Det har tidligere gått ut informasjon om Skoleplattform Oslo. Så langt er det elever og lærere som 

har fått nye digitale løsninger, og nå har også turen kommet til dere foresatte (til elever under 18 år). 

På skolens nettside kan dere logge dere inn i høyre hjørne på siden. Klikk "Logg Inn" og velg 

"Foresatte". På høstens foreldremøte vil dere få mer informasjon, og muligheter for hjelp. Når dere 

logger dere inn, vil dere få tilgang til fraværsmodulen, til It's Learning, meldingsverktøyet og til ulike 

informasjonssider. Vi ber dere om å være tålmodige med oss. Pr i dag har vi kun lagt ut generell 

informasjon. Utover høsten vil vi legge ut stadig mer, slik at dere vil finne relevant informasjon i 

løsningen etter hvert. Vi håper dere får glede av denne nye kommunikasjonskanalen!  

Foresatte til elever over 18 år vil som før få informasjon gjennom skolens nettsider og generelle 

informasjonsbrev fra skolen. Vi oppfordrer dere til å gå inn sammen med ungdommen i huset for å se 

hva portalen dreier seg om for dem. Dersom det er spesielle behov, vil også foresatte til elever over 

18 år kunne få tilgang til portalen. Da etter fullmakt fra sine barn. Mer informasjon om dette gis på 

foreldremøtet senere i høst. 
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Vi legger stor vekt på et godt skole-hjem samarbeid på Lambertseter vgs. Vi håper derfor så mange 

som mulig har anledning til å stille på foreldremøtet i høst: 

Foreldremøtet for VG1: 21. oktober, kl 17:30 – 20:00  

Foreldremøtet for VG2: 15. oktober, kl 17:30 – 20:00 

Foreldremøtet for VG3: 27. oktober, kl 17:30 – 18:30 

Foreldremøtene for VG1 og VG2 starter med en skoletime sammen med kontaktlærer(e), og etterpå 

blir det muligheter til å snakke med faglærere. Foreldremøtet for VG3 er et rent informasjonsmøte.  

Etter jul skal alle elevene på VG1 velge programfag for VG2. Vi vet at dere er viktige støttespillere for 

elevene i det valget de skal ta. Foresatte vil bli kalt inn til et eget informasjonsmøte om dette 

fagvalget senere i høst.  

Da vil jeg få ønske dere alle en fortsatt god høst og vel møtt til foreldremøtet!  

 

Med vennlig hilsen 

Siv Jacobsen 

Rektor 


