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SKOLEPLASS 2020/2021 – VIDEREGÅENDE TRINN 3 
 

Gratulerer med skoleplass ved Oslo Handelsgymnasium på videregående trinn 3, 

studiespesialisering.  

 

Du har fått tilbud om plass på vår skole i første inntaksrunde. Dersom du i andre 

inntaksrunde får tilbud om plass på et høyere ønske, mister du automatisk tilbudet i 

første inntaksrunde.  

 

Du må svare på tilbud om plass på vigo.no innen oppgitt svarfrist. Søkere som ikke 

svarer på vigo.no innen fristen og heller ikke har registrert forhåndssvar, mister sitt 

tilbud om plass/venteliste.  

 

Vedlagt finner du oversikt over fagtilbudet vårt innen programfag på Vg3. Send inn dine 

ønsker om programfag, og om hvilke programfag du har hatt på Vg2, til studieleder Nils-

Helge Rud (nils-helge.rud@ude.oslo.kommune.no). Noen faggrupper er muligens fulle 

allerede, men vi vil hjelpe deg slik at du får en fagkombinasjon som gir deg fullverdig 

vitnemål. Dersom du har spørsmål, kan du kontakte skolen ved studieleder.  

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolestart ved OHG: 

 

Mandag 17. august kl. 13:00.  
 

Det henges opp klasselister i skolens inngangsparti, slik at du kan se hvilken klasse du 

skal gå i. Det kan bli forandringer i oppstartstidspunktet grunnet koronatiltak. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Camilla K. Mehl Nils-Helge Rud 

rektor studieleder 

  

 

 

 

Vedlegg: Informasjon om fagvalg  



Vedlegg – informasjon om fagvalg 
 

 

Fagvalg til Vg3: du skal ha 3 programfag (NB! Husk fordypninger) 
 

Du kan gjerne krysse av for dine ønsker 

i  skjemaet under og scanne det og 

sende det til skolen:      

    
Matematikk R2   

Matematikk S2   

Biologi 1   

Biologi 2   

Fysikk 1   

Fysikk 2   

Informasjonsteknologi 1   

Informasjonsteknologi 2   

Geofag 2  

Kjemi 2   

   

  
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2   

Historie og filosofi 1   

Historie og filosofi 2   

Markedsføring og ledelse 2   

Rettslære 1   

Rettslære 2   

Internasjonal engelsk    

Samfunnsfaglig engelsk   

Samfunnsøkonomi 1   

Samfunnsøkonomi 2    

Økonomi og ledelse   

Økonomistyring    

Spansk II   

Spansk III  

Tysk II   

Tysk III  

Japansk I (kveldsundervisning)   

Japansk II (kveldsundervisning)  

Aktivitetslære 2  


