
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon  
Postboks 183 Noreveien 2 (+47) 64 98 37 00  
1541 VESTBY 1540 VESTBY   
E-post    
vestbyvgs@viken.no    

 

INVITASJON TIL KONFERANSETIMER VG1 RESTAURANT OG MATFAG 

Vi ønsker alle foreldre/foresatte og elever på VG1 RM og RM YSK velkommen til 
konferansetimer.  

Dato: onsdag 23. november 2022 

Konferansetimer i kantineområdet: klokka 17.15 – 18.30 

Gode relasjoner mellom elev/foresatte og skolen/lærerne er betydningsfullt for elevens 
utvikling og læring. Derfor er det viktig at vi har ulike møteplasser. Denne kvelden er 
organisert med mulighet for flere møter. Konferansetimene er korte orienteringssamtaler om 
elevens faglige ståsted. Det er naturlig at eleven selv er med.  
Vi gjør oppmerksom på at faglærere også vil ta kontakt ellers i skoleåret hvis det skulle 
være nødvendig. 

I forkant av denne kvelden anbefaler vi at dere tar en samtale med ungdommen deres om i 
hvilken grad han/hun opplever utbytte av undervisning, skolearbeid, lekser, det enkelte fag, 
osv. Fraværsomfang er også et godt utgangspunkt for en samtale med ungdommen.    

Konferansetimene finner sted i skolens kantineområde. Det kan bli litt ventetid dersom dere 
ønsker å snakke med mange av lærerne.   

Denne invitasjonen ligger også på skolens hjemmeside.  

 

Velkommen! 

 

Vennlig hilsen 

Line Riisnæs 

Avdelingsleder restaurant- og matfag 
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Dersom eleven er over 18 år, må de foresatte ha skriftlig tillatelse fra eleven for at samtale 
mellom lærer og foresatte skal kunne finne sted. 

Ønsker dere en mer utfyllende samtale med faglærer, kontaktlærer og/eller rådgiver, ber vi 
dere kontakte skolen for å gjøre egen avtale. Dere finner alle ansattes e-postadresser på 
vår hjemmeside https://viken.no/vestby-vgs/ under "kontakt oss/ansatte". Skolens sentralbord: 
64983700.  

Oversikt over klassenes lærere:        

 

1RMA Tom Egil Gundersen Programfag/kontaktlærer 

 Hilda Leisterud Merkle, Rønnaug Bratberg, 
Ranveig Anne Olsen 

 

Matematikk 

 Josefine Danielsen, Helene Inderberg,Hilda 
Leisterud Merkle 

Naturfag 

 Petter Weldingh, Christina Kolsrud Engelsk 

 Wibeke Lande Storsæter Kroppsøving 

 

1 RMB Alette Katharina Flatgård Programfag/kontaktlærer 

 Rønnaug Bratberg, Hilda Leisterud Merkle 

Ranveig Anne Olsen 

Matematikk 

 Helene Inderberg Josefine Danielsen ,Hilda 
Leisterud Merkle 

 

Naturfag 

 Inger Berit Hurv, Petter Weldingh, Christina Kolsrud 

 

Engelsk 

 Simen Midthjell Eggerud Kroppsøving 

 

1 RMY Tri Nguyen Programfag/kontaktlærer 

 Helene Inderberg Matematikk 

 Hans-Martin Kaspersen Naturfag 

 Inger Berit Hurv Engelsk 

 Danielle Fredriksen Kroppsøving 

 

*Dersom det av uforutsette årsaker som sykdom o.l. gjør det vanskelig for en lærer å møte til avtalt 
tid denne dagen, vil dere få beskjed. I slikt tilfelle vil vi legge til rette slik at et nytt møte innenfor 
skoletiden eller en samtale på telefon kan arrangeres. 

 

 

https://viken.no/vestby-vgs/

