Bli med på å skape framtidas Frederik II videregående skole!
Kjære foreldre og foresatte ved Frederik II vgs!
Frederik II videregående skole står akkurat nå midt oppe i en veldig inspirerende og spennende
fornyelsesprosess. Vi skal for det første planlegge Nye Frederik II vgs på Værste. For det andre
skal vi fornye innholdet i opplæringen gjennom en fornyelse av den overordnede delen av læreplanen og læreplaner for fag, den såkalte Fagfornyelsen.
Det er samfunnet ved nasjonale myndigheter og Østfold Fylkeskommune som er Frederik II vgs
sin oppdragsgiver, og som har uttrykt hva slags verdier og kompetanse man mener at elevene
skal utvikle i Norge og Østfold. Men samtidig ligger Frederik II videregående skole i Fredrikstad,
og Frederik II vgs ønsker å være en videregående skole som er åpen mot Fredrikstad-samfunnet,
og som bidrar til å videreutvikle og ruste ungdommene i Fredrikstad og omegn for framtida.
Derfor ønsker vi å trekke viktige representanter for folk fra Fredrikstad og omegn med i videreutviklingen av skolen. Vi skaper nemlig framtida sammen, slik at den blir slik vi ønsker det her i
Fredrikstad.
Konkret ønsker vi å gjennomføre en prosess som vi har kalt "Framtidas Frederik". Denne framtidsbildeprosessen gjennomfører vi på Litteraturhuset i Fredrikstad med elever, ansatte, foreldre og representanter for myndigheter, grunnskoler i Fredrikstad, næringsliv og ulike organisasjoner. Vi vil gjerne høre stemmen din i denne prosessen. Konkret dreier det seg om en samskapingsprosess der vi setter opp 24 grupper med 8 deltakere med variert bakgrunn i hver gruppe
som skal samarbeide om å målbære sine ønsker om hvordan framtidas Fredrikstad og Frederik II
skal bli.
Vi håper du vil være med, og inviterer deg til denne spennende samskapingsprosessen som går
av stabelen i storsalen på Litteraturhuset i Fredrikstad.
Mandag 25. november 2019 kl. 17.00 - 20.00.
VI ser for oss at foreldrene er representert med ca 20-25 deltakere. Etter denne kvelden vil vi på
Frederik II vgs ta med oss innspillene og sammenstille dem. Alle som deltar i prosessen vil få tilbakemelding om sluttproduktet etter at innspillene er sammenstilt. Vi kommer nærmere tilbake med en litt mer konkret beskrivelse av prosessen i forkant av samlingen 25. november.
Meld fra om din interesse på e-post til meg.
Med vennlig hilsen
Leif Østli
Rektor
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