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Agenda:

Hva ordningen innebærer

Sluttvurdering/fravær

Organisering av undervisningen

Læremidler

Erfaringer fra, og presentasjon av, faglærerne

Forventninger

Muligheter etter gjennomført fag fra vgs. på ungdomskolen 

Påmelding og avmelding

Kontaktpersoner på OHG
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Hva ordningen innebærer

Elevene følger opplæring i hele faget (hhv. engelsk eller matematikk 1T) med 
elevstatus på videregående skole

Elevene har prøver, innleveringer mv. i faget på videregående – ikke på 
ungdomsskolen de går på

Samme krav til frammøte og aktivitet som for andre elever

• Fraværsgrensen på 10% gjelder også for forsert løp
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Sluttvurdering og fravær

Det settes standpunktkarakter i faget. Denne teller på vitnemål fra vgs., 
ikke us. Dermed heller ikke ved søknad til vgs.

Elevene inngår i eksamensuttrekket på vgs. Kan trekkes ut til eksamen

Dersom det skulle bli sammenfall av eksamensdag har us.-eksamen forrang. 

Eleven får kompetansebevis ved endt opplæring (sendes til ungdomsskolene 
eller deles ut ved skoleårets slutt)

Ev. fravær føres på kompetansebeviset (ikke på vitnemålet fra us. eller vgs.)

31.05.2022 5



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Organisering av undervisningen

Undervisning to økter per uker:

• Mandager 14.15 – 15.50

• Torsdager 14.05 – 16.20

Undervises i egne grupper

Fast lærer i fagene – erfarne og dyktige faglærere

Første undervisningsdag: mandag 29. august 2022
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Læremidler

Oslo Handelsgymnasium stiller med læremidler og PC

Hver elev er ansvarlig for sine læremidler/PC

Det er ikke tillatt å notere i lærebøker (med unntak av navn og klasse fremst 
i boken)

Ved tap av bok/PC gjelder fullt erstatningsansvar
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Deloverskrift beige

Møte med faglærerne

• Matematikk 1T: Hermod Haug

• Engelsk Vg1: Sissel M. Lone
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Noen felles erfaringer

De elevene som velger å fullføre, får stort sett gode resultater

Å gå på vgs. er ikke det samme som å gå på ungdomsskolen. Mange har for 
eksempel en opplevelse av mindre oppfølging
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Forventninger

Hvilke forventninger har vi til elevene?

• Anbefalt karakteren 5 eller 6 fra ungdomsskolen

• Må ha faglige forutsetninger / kunne nyttiggjøre seg undervisningen

• Elevene må kunne jobbe selvstendig, og tåle kombinasjonen av reisevei og økt 
arbeidsbelastning gjennom et helt år

• Elevene må delta i alle vurderingssituasjoner

• Elevene må ha med PC og andre læremidler til alle timene

Tiltak for å avstemme forventninger

• Viktig med god veiledning fra faglærere og rådgivere før påmelding og raskt etter oppstart
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Muligheter etter gjennomført fag fra vgs. på 
ungdomskolen

Eleven kan ta faget på nytt i Vg1. 

• På vitnemålet skal den siste karakteren føres, hvis den er 2 eller bedre.

Kan velge å fortsette forseringen. 

• De fleste videregående skolene legger til rette for at eleven kan ta engelsk 1 (Vg2 
programfag) eller matematikk R1 eller S1 mens han/hun går i Vg1. Alltid mulig på OHG

• De skolene vi kjenner, legger i Vg2 til rette slik at de elevene som ønsker, kan fullføre Vg3-
kurset i hhv. engelsk eller matematikk S eller R

• Mulighet for å ta emner på universitetsnivå mens elevene går i Vg3. Disse kan siden inngå i en 
grad (eksamen avlegges, og godkjennes når elevene har fått generell studiekompetanse)
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Påmelding og avmelding

Påmelding skjer via ungdomsskolen – helst før skoleåret er slutt. 

Elever som ønsker å slutte i faget må melde fra til ungdomsskolen. 

Absolutt siste frist for å slutte i faget er 15. januar 2023. Den enkelte 
ungdomsskole kan sette en tidligere frist.
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Kontaktpersoner OHG

Rektor Camilla K. Mehl

• E-post: camilla.mehl@osloskolen.no

Studieleder Nils-Helge Rud

• E-post: nils-helge.rud@osloskolen.no
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