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OSLO HANDELSGYMNASIUM 

- Tradisjonsrik og fremtidsrettet 

med læring i sentrum 

 

Velkommen som elev ved OHG! 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som ny elev på OHG. For å gjøre starten på skoleåret best mulig, 

begynner vi skoleåret med et skolestartprogram. I dette heftet finner du en plan for 

skolestartprogrammet, hvor du kan se hva som skal skje de ulike dagene. 

Opplegget denne uka er ment å gjøre din start på skoleåret litt mykere, men at du samtidig kommer i gang 

med de ulike fagene. OHG er en skole som setter læring og trivsel i sentrum og stiller krav til deg som 

elev, fordi vårt mål er å gi deg de beste forutsetninger for livet etter videregående. Vi er sikre på at du 

også vil bidra med ditt til skolemiljøet, både faglig og sosialt.  

 

Lykke til med skoleåret! 

Hilsen alle oss på OHG 
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Mandag 17. august  

Vi har delt opp Vg1-trinnet grunnet korona. Arrangementer blir derfor avholdt i flere runder.  

08.30-09.00 Nye elever mottas av representanter fra elevmentorene, elevrådet, idrettsstyret, revyen og Mercur i 

skolegården. Rådgiverne, kontaktlærerne og ledelsen er også til stede. 

 Elevene og lærerne danner en portal (åpen) ved skoleporten 

 Elevmentorene tar imot elevene i aulaen og snakker uformelt med dem før rektor ønsker velkommen 

 Rådgivere og ledelse hjelper elever fra klasse 1SBA, 1SBB, 1SRB, 1FGYA og 1FGYB med å finne riktig 

klasserom. 

 

09.00-09.30 Rektor og trinnleder ønsker velkommen i aulaen for Vg1 1STA-1STG 

 Kort presentasjon av OHG. Elevmentorene presenteres.  

 Kontaktlærerne for Vg1 1STA-1STG foretar navneopprop i aulaen og følger sine elever til klasserommene 

 

Elever fra klasse 1SBA, 1SBB, 1SRB, 1FGYA og 1FGYB møter direkte i klasserommet.  

 Kontaktlærerne og elevene presenterer seg  

 Introduksjon av makkerskapsopplegg.  

 

09.30-10.15 Rektor og trinnleder ønsker velkommen i aulaen for klasse 1SBA, 1SBB, 1SRB, 1FGYA og 1FGYB 

 Kort presentasjon av OHG. Elevmentorene presenteres.  

 Tilbake i klasserommet for å bli mer kjent.  

 

Vg1 1STA-1STG 

 Kontaktlærerne og elevene presenterer seg  

 Introduksjon av makkerskapsopplegg.  

 Elevene intervjuer hverandre etter mal fra makkerskapsopplegget (se s.10). 
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10.15-10.30 Kort pause – kontaktlærerne er til stede i klasserommet for spørsmål/oppfølging av elever som trenger det 

10.30-11.00  1SBA,1SBB, 1STA-1STC og 1SRA har omvisning med sine kontaktlærere + elevmentorer i bygningen 

 1STD-1STG, 1FGYA og B er i klasserommet 

 Kontaktlærerne til 1STD-1STG, 1FGYA og B deler ut   

o Skolestartprogrammet (og gjennomgår dette med klassen) 

o Kontrakt for utlån av bøker og utlån av PC. (Husk at kontraktene deretter skal underskrives av foresatte 

og leveres ved utlån av bøker og PC)  

o Elevenes timeplaner 

 Kontaktlærer gir praktisk informasjon blant annet hva elevene gjør hvis de blir syke. Kontaktlærerne skriver e-

postadressen sin på tavlen. Vis skolemeldingsappen! 

 

11.00-11.30  1STD-1STG, 1FGYA og B har omvisning med sine kontaktlærere + elevmentorer i bygningen 

 1SBA,1SBB, 1STA-1STC og 1SRA er i klasserommet 

 Kontaktlærerne til 1SBA,1SBB, 1STA-1STC og 1SRA deler ut   

o Skolestartprogrammet (og gjennomgår dette med klassen) 

o Kontrakt for utlån av bøker og utlån av PC. (Husk at kontraktene deretter skal underskrives av foresatte 

og leveres ved utlån av bøker og PC)  

o Elevenes timeplaner 

 Kontaktlærer gir praktisk informasjon blant annet hva elevene gjør hvis de blir syke. Kontaktlærerne skriver e-

postadressen sin på tavlen. Vis skolemeldingsappen! 

 

11.30-12.00 Oppsummering og beskjeder i klasserommet.  

Skoledagen avsluttes for Vg1-elevene ca. kl 12. 

Hver klasse har en hjemmelekse til tirsdag som skal gjennomføres mellom kl.12-14 mandag ettermiddag. Se 

s.13-14 i programmet for mer info. 
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Tirsdag 18. august 
 

10.15-11.50 Quiz (se eget vedlegg).  Faglærer har økta. Vg1-elevene er delt inn i makkerskapsgrupper. Vinnerlaget i klassen går 

til fredagens finale i aulaen. Dersom quizen går raskt, kan faglærer starte med undervisning etterpå. 

 

11.50-12.20 Lunsj (fritid) Elevmentorene, rådgivere, ledelse mingler sammen med elevene. Fint hvis lærere også er tilstede.  

12.20-12.50 Samarbeidsøkt  

 Kontaktlærer samler inn kontrakter for lån av bøker og pc 

 Aktivitetsplanen gjennomgås og andre avklaringer tas 

 Kontaktlærer går gjennom viktige punkter fra ordensreglementet (alle reiser seg ved starten av timer, grønt 

kort (utsatt grunnet korona), forbud mot snus/tobakk på skolens område) 

 Starte arbeidet med å lage egne klasseregler (skal henges opp i klasserommet) 

 Kontaktlærer informerer om felles lunsj onsdag. Kanskje noen kan ta med kake? 

12.50-14.25 Vanlig undervisning 

Onsdag 19. august 

Vi har delt opp Vg1-trinnet grunnet korona. Arrangementer blir derfor avholdt i flere runder. 

 

08.30-10.05 Klasse 1SRA, 1SBA, 1SBB, 1STA, 1STB og 1STC: 

1SRA jobber med skogstur og pynting hele dagen.  

Planlegging av skogstur med klassen i uke 36 

Spørsmål gis til makkergruppene for diskusjon. Deretter oppsummerer man i fellesskap. Ta ett tema av gangen. 

Lister/dokumenter med det man kommer frem til gir faglærer som er til stede videre til kontaktlærer. Sjekk om det 

er det noen som har allergier eller annet som må tas hensyn til 

Hva kan klassen gjøre på turen? 

- Bål? 
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- Grilling av pølser? 

Underholdning på turen? 

Hver gruppe forbereder et underholdningsinnslag. (Lek, quiz, spill, etc.). Dette må konkretiseres og skriftliggjøres 

slik at der er klart til å gjennomføres på turen. 

Hva gjør dere hvis det blir dårlig vær? 

Pynting av klasserommet:  

Klassen skal lage plakater med klasselogo, klasseregler og bursdagskalender til klasserommet. Er det noe annet 

klasserommet kan pyntes med? Utstyr hentes på Lille lærerværelset. Det blir premie til klassen med det fineste 

klasserommet! 

Eventuelt: Bli kjent-aktiviteter (koronatilpasset se s. 10-13. 

 

Klasse 1STD, 1STE, 1STF, 1STG: 

Introduksjon til programmering med realfagslærer: Arbeid med samarbeidsoppgaver i makkerskapsgruppene. 

Se eget opplegg. 

Introduksjon til programmering med realfagslærer fortsetter.  

 Rebus på skolen 

Hvis det blir tid til overs: Flere bli kjent-aktiviteter, fagprat med faglærer som er tilstede (Valg av 1P/1T) 

10.05-10.15 Pause 

10.15-11.00 Klassen fortsetter med å lage klasseromspynt/programmering 

11.05-11.50 Klasse 1SBA, 1SBB, 1STA, 1STB og 1STC: 

Introduksjon til programmering 

Klasse: 1STD, 1STE, 1STF, 1STG: 

Planlegging av tur/pynting av klasserom (se over) 
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11.50-12.25 Lunsj: Sammen med kontaktlærer helst ute i en park i nærheten om det er fint vær.  

12.25-14.00 Introduksjon til programmering og pynting av klasserommet fortsetter.  

 Rektor, helsesykepleier samt IKT-konsulentene stikker innom klassene i løpet av dagen. Da setter man aktiviteten man holder 

på med til side i inntil ca.10 minutter av gangen 

Følgende faglærere/rådgivere gjennomfører opplegget sammen med klassen hele/halve dagen.  

Klasse  Ansvarlig lærer 

1SBA 8.30-11: THJA 11-14: TØHE 

1SBB 8.30-11: Tone F 11-14: MIHA 

1STA 8.30-11: WENA 11-14: HAHM 

1STB 8.30-11: ELLE 11-14: RYLI 

1STC 8.30-11: Linda 11-14: HAVE 

1STD 8.30-11: LØTO 11-14: Ane T 

1STE 8.30-11: ERTO 11-14: HAIB 

1STF 8.30-11: LØOL  11-14: SÆMA 

1STG 8.30-11: HÅPA 11-14: IVKR 

1FGYA LAME, Olav 

1FGYB MASE, KIKA, Hero 

1SRA STJO, Nicolay 
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Torsdag 20. august 

Vi har delt opp Vg1-trinnet grunnet korona. Arrangementer blir derfor avholdt i flere runder. 

08.30-14.00 Oppmøte i klasserommet kl.0830 for fravær. Timeplan følges. Grunnet koronatilpasninger kjøres det seks runder 

med informasjon fra R-team og ledelsen på aud 3 etter følgende plan:  

0845-0915: 1STD (HEAL), 1STE (KJTH)  

0920-0950: 1STF(TOJO), 1STG(HAOY) 

1015-10.45: 1FGYA(KIKA), 1FGYB(RYLI) 

10.50-1120: 1STA(BRPR), 1STB(LAKR) 

12.30-13.00: 1SBA(SAHE), 1SBB(NICH) 

13.05-1335: 1STC(JÆAL), 1SRA(TVMA, LOSI) 

Henting av bøker og pc etter egen plan. 

Undervisning etter timeplanen og bokhenting utenom foredraget.  

11.15-12.25 Pølselunsj i skolegården/aulaen utsettes grunnet koronatilpasninger. Egen lunsj må medbringes.   

Fredag 21.august 

Vi har delt opp Vg1-trinnet grunnet korona. Arrangementer blir derfor avholdt i flere runder. 
08.30-11.50 

11.50-12.25 

12.25 -12.55 

 

13.00-13.30 

Undervisning etter timeplanen  

Lunsj med egen niste.  

Opplegg i aulaen for 1SBA, 1SBB, 1STA, 1STB, 1STC, 1SRA (quizfinale, tale ved Mercur og revy, leker avlyses)  

Felles bilde i skolegården. Husk 1 m avstand! 

Samling i klasserommet for 1STD, 1STE, 1STF, 1STG, 1FGYA, 1FGYB (oppsummering av uka) 

Opplegg i aulaen for 1STD, 1STE, 1STF, 1STG, 1FGYA, 1FGYB (quizfinale, tale ved Mercur og revy, leker avlyses) 

Felles bilde i skolegården. Husk 1 m avstand!  

Samling i klasserommet for 1STD, 1STE, 1STF, 1STG, 1FGYA, 1FGYB (oppsummering av uka) 

Skoledagen avsluttes kl.13.30.  

Takk for ei fin uke    
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Omvisning 

Rekkefølge:  

1. Aulaen – skolens storstue. Her går vi rundt juletreet, har grøtfest, foredrag osv. I tillegg vises skolerevyen i aulaen.  

2. Underetasjen: kantine og sosial møteplass samt arbeidsområde. Her blir det kaffebar! Vis fram den flotte "chilloutloungen" rett 

over biblioteket. Vis også lesesalen på rom 120.  

3. Kroppsøving – vis hvilken sal som er A, B og C. 

4. Elevkorridoren i 1.etg og rådgiverkontorene. Vis hvor de finner toaletter. Linda Meum Skaara på rom 113, minoritetsrådgiver 

Hero Karimi på rom 112A, Olav Birkeland på 112B, Nicolai Engelstad/Stine Brubak Moltzau på rom 112C, Christine Sjøgren-

Erichsen på rom 115. 

5. 2.etg – Lærernes arbeidsrom, IKT-avdelingen. Personalrommet.  Biblioteket på rom 209 – med bibliotekar, Wilma Zwaagstra. 

Rommet er et arbeids- og studiested, og man kan låne både bøker og filmer her. Ekspedisjonen, rektors kontor og kontorene til 

resten av ledelsen. Husk spesielt på rom 225a-b, som er kontoret til studieleder, Nils-Helge Rud og trinnleder Vg1 Ane Berg 

Tomter og 224A trinnleder SR Åshild Lian Andersen. Til sist i 2.etg er Hyggerommet. 

6. 3.etasje – Helsesykepleier Siv Skovli har kontor på rom 320. Informer om at hun er til stede 5 dager i uka, ca.kl.9.00-15.00. 

Auditorium 3 og naturfagrommet (rom 325). Leksehjelp i realfagene arrangeres hver tirsdag kl.1400-1800 på klasserom 308-

309.  

7. 4.etasje – Realfagsrommene og skaperverkstedet. Vis også elevene auditorium 5 i 5.etg. 
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Makkerskapsøvelser – til bruk i oppstartsuka 

Oppgave 1. Møt din makker (ca.15 min.) 

Forslag til spørsmål: 

 Hva har du gjort i sommerferien? 

 Har du søsken? 

 Hva er din favorittfilm? 

 Hva er din drømmejobb? 

 Hva slags musikk hører du på for tiden? 

 Hva spiste du til middag i går? 

 Hvem er ditt største idol? 

 Hvis du skulle ta med deg tre ting på en øde øy, hva ville det vært? 

 Hva gleder du deg til dette skoleåret? 

 Hvordan kommer du deg til skolen om morgenen? 

 Hvilke sko har du på deg i dag? 

 

Oppgave 2. En løgn og to sannheter (for makkergruppa – ca.15-20 min.) 

For å bli bedre kjent i makkergruppa kan hver elev skrive ned tre påstander om seg selv. To av dem er løgn og en av dem sannhet. Det 

trenger ikke være store avslørende eller spennende ting, det er opp til hver enkelt. Etterpå leser man opp sine påstander høyt, og de 

andre i gruppa gjetter hva som er sannhet og hva som er løgn. 
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Oppgave 3. Hånden – for makkergruppa  

 

Bilde av en hånd kan brukes som hjelpemiddel for å 

bli kjent med andre i makkergruppa (og klassen). 

 

Deltakerne skriver noe om seg selv på hver finger: 

 Lillefinger – tre ting som gir meg glede og 

energi 

 Ringfinger – noe jeg ønsker skal skje innen 

fem år 

 Langfinger – en viktig person i mitt liv 

 Pekefinger – et sted jeg liker godt å være 

 Tommelfinger – noe som andre ikke vet om 

meg 

 

Når elevene er ferdige, samtaler makkerparene om 

resultatene. Makkerne presenter hverandre i 

makkergruppa. 
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Oppgave 4. Fire-hjørners-øvelse (for hele klassen) 

Skyv stolene og pultene til siden av rommet slik at midten av rommet og de fire hjørnene er ledige (så godt det lar seg gjøre i fulle rom 

). Be elevene gruppere seg i de fire hjørnene etter følgende informasjon om dem selv. Her er noen eksempler: 

a) Er enebarn, storesøsken, er småsøsken, har både store- og småsøsken 

b) Er født i Nord- eller Midt-Norge, Østlandet/Sørlandet, Vestlandet, født i et annet land enn Norge 

c) Liker best godteriet: sjokolade, potetgull/salt godteri, søtt godteri, surt godteri 

d) Liker best filmsjangeren: komedie, drama, action, skrekk 

e) Liker best: hund, katt, gnager, ingen dyr 

f) Favorittfag: kroppsøving, norsk, matematikk, samfunnsfag 

g) Hører helst på: pop, rock, hiphop, klassisk 

 

Oppgave 5. Still dere på rekke uten å snakke 

Når lederen sier «klar», skal deltagerne i gruppa stille seg på rekke etter hvem som er eldst. Det er ikke lov å snakke underveis. 

Variasjon: I stedet for alder kan man stille seg på rekke etter første bokstav i etternavnet, øyenfarge (fra lys til mørk) eller høyde.  

Variasjon: I større grupper kan man gjøre dette til en konkurranse ved å dele gruppa i to. Den halvdelen som blir først ferdig, vinner. 

 

Oppgave 6. Autografjakten 

Under følger en liste med ulike påstander. Hver elev skal gå rundt i klassen og samle så mange navn/underskrifter som mulig til hver 

påstand (som stemmer med den som skriver under). Man kan ikke be samme person to ganger, men man kan skrive under på påstander 

selv. Man kan starte med makkeren og makkerskapsgruppa, og så bevege seg til resten av klassen. Den som har fylt ut hele arket først 

vinner. 
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Finn en person som: 

 Bor i et hvitt hus 

 Har søskenbarn på Vestlandet 

 Har spilt/spiller i korps 

 Kan stå på hendene 

 Har bursdag i januar 

 Har kjæledyr 

 Har minst tre søsken 

 Har grønne gardiner på soverommet 

 Driver med idrett 

 Har eldre søsken på denne skolen 

 Har vært på konsert i år 

 Sykler eller går til skolen 

 

Lekse for hele klassen mandag 17.august (bilder sendes kontaktlærerne på mail eller sms innen 

kl.16.00) 

Løs rebusen ved å gå til stedet ledetrådene antyder og ta bilde av hele klassen der. Merk at det er ulik rebus for de ulike klassene. Få en 

forbipasserende til å ta bilde med telefonen til en av dere.  

Rebus 1STA, 1STB og 1FGYA: 

1. Dra til stedet i nærheten av skolen der moderne kunst stilles ut i et bygg som ser ut som det er delt i to. Ta bilde utenfor bygget. 

2. Dra til bygget som er Oslos "regjeringsbygg", og ta bilde i borggården. 

3. Dra til Oslos flotteste forsvarsverk og ta bilde ved en dam hvor karper svømmer rundt. 
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Rebus 1STC, 1STD, 1SRA: 

1. Dra til plassen foran et stort hus der det bor et eldre ektepar. De flagger når de er hjemme. Ta bilde av hele klassen på denne 

plassen. 

2. Dra til stedet der folk går på glattisen til musikk om vinteren. Ta bilde i området som er dekket med is om vinteren. 

3. Dra til stedet der det går båt til Oslos nærmeste halvøy. Ta bilde av hele klassen på brygga. 

 

 

 

Rebus 1SBA, 1SBB, 1STE: 

1. Dra til parken der kunst i stein står i fokus, og ta bilde av hele klassen foran den høyeste skulpturen. 

2. Dra til stedet der Nobelinstituttet holder til. Ta bilde av hele klassen utenfor porten. 

3. Dra til plassen foran et sted der en del har sett skuespillet "Reisen til julestjernen". Ta bilde foran hovedinngangen. 

 

Rebus 1STF, 1STG, 1FGYB: 

1. Dra til plassen foran stedet der store politiske avgjørelser tas i Norge, og ta bilde av hele klassen der. 

2. Dra til teateret der alle forestillinger foregår på nynorsk. Ta bilde av hele klassen ved hovedinngangen, 

3. Dra til stedet der rettsaker føres i Oslo. Ta bilde av hele klassen utenfor bygget. 

 

 

 

 


