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På OHG blir du del av en stolt historie  
– og en spennende fremtid

Trond Lien
Rektor

Oslo Handelsgymnasium er en av de største 
videreregående skolene i Oslo, med ca. 1000 
elevplasser. Vi er blant de aller største i Norge 
innenfor utdanningsprogram for studiespesial
isering. I tillegg har vi det yrkesfaglige utdannings
programmet service og samferdsel. Skolen har 
dessuten tilbud til minoritetsspråklige elever som 
har kort botid i Norge, og vi har et tilbud til elever 
som trenger særskilt tilrettelagt opplæring.

Din tid på OHG vil gi deg et fortrinn

De aller fleste elevene som har gått ut fra aulaen 
etter endt skolegang, ser tilbake på tiden her 
med stor glede. Mange dyktige mennesker sier 
de har fått sitt fundament og bygd et viktig  
nettverk hos oss. Det er vi stolte over å høre,  
og det forplikter skolen og lærerne. Som elev  
ved OHG vil du bli møtt med tillit og vennlighet, 
og vi har en godt utbygd elevtjeneste som tar 

vare på enkelteleven. På OHG skal elevene  
få ta ut potensialet sitt.

Tradisjonsrik og fremtidsrettet med læring  
i sentrum

OHG har en helt spesiell plass i Oslos skole
historie med røtter tilbake til 1875, og vi tar  
vare på mange gamle tradisjoner. Samtidig 
trenger du en skole som kan omstille seg og  
ta nye utfordringer. Vår visjon er at OHG både 
skal være tradisjonsrik og fremtidsrettet, og vi 
setter elevenes læring i sentrum.

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium!
Trond	Lien,	rektor
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Vg1  Vg2  Vg3

	 Realfag	 Realfag

Studiespesialisering		 • Matematikk R 1  • Matematikk R 2

 • Matematikk S 1  • Matematikk S 2

 • Fysikk 1  • Fysikk 2

 • Kjemi 1  • Kjemi 2

 • Biologi 1  • Biologi 2

 • Informasjonsteknologi 1  • Informasjonsteknologi 2

 • Teknologi og forskningslære

	 Språk,	samfunnsfag		 Språk,	samfunnsfag
	 og	økonomi		 og	økonomi

	 • Samfunnsøkonomi 1  • Samfunnsøkonomi 2

 • Økonomistyring  • Økonomi og ledelse

 • Markedsføring og ledelse 1  • Markedsføring og ledelse 2

 • Entreprenørskap og  • Entreprenørskap og

  bedriftsutvikling 1  bedriftsutvikling 2

 • Rettslære 1  • Rettslære 2

 • Internasjonal engelsk  • Samfunnsfaglig engelsk

 • Japansk nivå I  • Japansk nivå II

 • Sosiologi og sosialantropologi  • Politikk og menneskerettigheter

 • Historie og filosofi 1  • Historie og filosofi 2

   • Tysk og spansk nivå II

   • Tysk, fransk, spansk nivå III

	 Idrettsfag	 Idrettsfag

 • Aktivitetslære 2  • Aktivitetslære 2

Vi tilbyr mange programfag som igjen  
gir et hav av ulike fagkombinasjoner.  
I tillegg tilbyr vi ferdig skreddersydde 
fagpakker, som for eksempel Innovasjon 
& business. Utdannings programmet 
gir det bredeste grunnlaget for videre 
studier ved høgskoler og universiteter  
i Norge og i utlandet. 

Har du spesielle framtidsdrømmer, 
bør du sjekke nøye hvilke fag
kombinasjoner som kreves før  
du gjør dine valg av programfag. 

Mange fag. 
Mange 
muligheter.
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Fra	skoleåret	2017/2018	tilbyr	OHG	et	2-årig		
løp	med	entreprenørskap,	markedsføring	og		
næringslivsøkonomi.

Vi lever i en digital revolusjon som gjør at arbeids
markedet er i rask endring. Yrker vi kjenner i dag vil 
forsvinne og flere vil bli erstattet av teknologiske 
løsninger. Myndigheter, næringsliv og utdannings
institusjoner ser hvor viktig det er å øke kompe
tansen innen nye fagområder for nettopp å kunne 
skape nye arbeidsplasser for fremtiden. 

Med en verden i stor forandring, kreves det  
nye tanker og metoder rundt hvordan en lærer 
og hva en bør lære. 

Hva lærer du?
• Kunnskap om innovasjon
• Strategi for hvordan kommersialisere gode  

ideer gjennom  
markedsføring og økonomistyring

• Entreprenørskap med sosialt ansvar
• Kreative prosesser
• Tett samarbeid med næringslivet
• Besøke innovative miljøer i inn og utland
• Ungdomsbedrift (UB) som metode
• Tverrfaglig og praksisnær undervisning
• Høyt læringstrykk og læringsutbytte
• Et grunnlag for karriere i nye markeder med 

nye forretningsmodeller
• Utrolig mye gøy sammen med likesinnede!

Innovasjon & Business består av  
følgende programfag:
• Entreprenørskap og Bedrifts utvikling 1 og 2
• Markedsføring og ledelse 1 og 2
• Økonomistyring / økonomi og ledelse 1 og 2

Merk: Hvis du velger matematikk S2/R2 
på det tredje året bort faller Markedsføring 
og ledelse 2.

Innovasjon  
møter business

Et sterkt faglig  
fokus gir sterke 
faglige resultater

Elevene på OHG oppnår gode  
eksamensresultater. De siste årene 
har våre elever hatt blant landets 
beste eksamensresultater både i 
matematikk, engelsk og økonomiske 
fag. Våre elever hevder seg godt i  
en rekke faglige konkurranser.  
Innenfor realfag har OHG-elever  
gjort det svært bra i fysikk- og kjemi-
olympiader, og i Abelkonkurransen i 
matematikk. Vi har hatt norgesmester 
i filosofi, fått pris i den samfunns-
vitenskapelige Holbergkonkurransen, 
vært vinnere av Språkiaden samt  
Makrokonkurransen 2016. Innenfor  
Ungt Entreprenørskap og Ungdoms-
bedrifter har våre elever gått til topps 
både i fylkesmesterskap, i nasjonale 
konkurranser og i europamesterskap. 
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Vi	lever	i	en	verden	der	internasjonale		
relasjoner	og	multikulturell	kompetanse	blir	
stadig	viktigere,	og	det	er	helt	naturlig	at	
vi	som	skole	også	følger	denne	utviklingen.	
Derfor	tilbyr	OHG	elevene	rike	muligheter	til		
å	oppleve	verden	utenfor	Norge.	

Ta en termin i Bath
En hel klasse på Vg2 studiespesialisering reiser 
hvert år til Hayesfield School i Bath, og går på 
skole der i én termin. De følger undervisning i  
engelske klasser sammen med engelske elever,  
og er innkvartert hos engelske familier.

Vg2 i Berlin? 
Vi har også et samarbeidsprosjekt med Kongshavn vgs, 
som gir elevene anledning til å gå hele Vg2 i Berlin. Her 
følger de norske læreplaner for fag, mens de samtidig 
opp lever tysk skole på nært hold. Elevene bor i tyske 
familier under hele oppholdet. 

Studentprogram i Sør-Afrika
Videre har vi en vennskapsgruppe med Paarl i SørAfrika,  
der en gruppe elever hvert år reiser ned og deltar i et program  
hvor det jobbes med inkludering og toleranse, verdighet og  
menneskerettigheter. 

En del av Nordplus -samarbeidet
OHG deltar også i Nordplussamarbeidet, der hensikten er å skape 
nettverk og samarbeid på tvers av de nordiske landene. Inger 
Segersteds Gymnasium er OHGs vennskapsskole i Gøteborg. 
Dette startet som et initiativ til samarbeid mellom elevrådene,  
og har utviklet seg til regelmessig utveksling av elever og lærere. 

Ulike studieturer
I tillegg arrangerer vi hvert år en rekke kortere studieturer,  
ofte av varighet på en uke, der elevene reiser til ulike  
destin asjoner i Europa, for eksempel Brüssel, Berlin,  
Frankfurt, Granada, Cadiz, Roma, Toulon, m.fl. 

OHG – en  
internasjonal skole
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Studiespesialisering  
Vg1
Med	studiespesialisering	innen	områder	
som	realfag,	språk,	samfunnsfag	og	
økonomi	er	du	godt	forberedt	på	å	kunne	
studere	på	et	høyere	nivå	etter	videre-
gående.	Du	som	velger	studiespesialisering	
bør	i	utgangs	punktet	like	å	arbeide	med	
teoretiske	fag.	

Hva lærer du? 
Første året inneholder bare fellesfag.  
Andre året velger du fordypning innen  
ett av programområdene realfag eller  
språk, samfunnsfag og økonomi. Skolen  
tilbyr også programfag fra idrettsfag.

Realfag Vg2 og Vg3 
Høres	det	spennende	ut	med	genteknologi,	
medisin,	verdensrommet,	oljeutvinning,	
klimaendringer	eller	utvikling	av	nye	tekno-
logiske	produkter?	Hvis	du	har	lyst	til	å	
forstå	mer	av	den	naturlige	og	tekno	logiske	
verden	rundt	deg,	er	realfagene	noe	for	deg.	

Hva lærer du? 
Liker du å gå i dybden, løse komplekse  
problemer og utføre praktiske eksperi
menter, vil du like realfagene matematikk, 
fysikk, kjemi, biologi, informasjonsteknologi, 
og teknologi og forskningslære. 

Hvilke studiemuligheter får du? 
Utdanninger innen medisin, veterinær

medisin, ingeniørfag og andre realfag, 
krever at du har valgt realfag i  

videregående skole. Dessuten gir 
realfagene god trening i problem
løsing, uansett videre utdanning.

Språk, samfunnsfag og  
økonomi Vg2 og Vg3
Er	du	opptatt	av	samfunnet	rundt	deg	og	av	hva	som	bidrar	
til	å	bygge	velstand	og	bærekraftige	demokratier?	Da	kan	
samfunns	fagene	med	språk-	og	økonomi	fordypning	være	
noe	for	deg.	Her	lærer	du	å	anvende	teorier	på	praktiske	
og	velkjente	problem	stillinger,	knyttet	opp	mot	bedrifter	
og	samfunnet	som	helhet.	

Hva lærer du? 
I økonomifagene vil du lære om hvordan markedet 
fungerer, både nasjonalt og internasjonalt, og hva som 
påvirker alt fra statens, bedrifters og enkeltpersoners 
atferd. Språkfagene gir i tillegg kunnskaper om andre 
kulturers samfunnsliv, levemåte og tenkesett. 

Hvilke studiemuligheter får du? 
De økonomiske og samfunnsfaglige fagene gir et 
godt grunnlag for studier innen økonomi, juss og 
humanistiske fag. Språk fagene åpner i tillegg for 
større muligheter for studier i flere land.
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YOU-messen		
2016

Forberedende  
Vg1
OHG har i mange år hatt to grupper for 
minoritetsspråklige elever med kort botid 
i Norge. De har utdann ing tilsvarende 
norsk grunnskole eller 9 års skolegang fra 
utlandet. Tilbudet er tilpasset elever som 
har behov for å styrke sine kunnskaper i 
norsk, engelsk, og øvrige allmenne fag, 
før de kan søke seg til ordinære Vg1kurs.

Service og Samferdsel 
Vg2 og Vg3 
Liker	du	å	ha	kontakt	med	andre	mennesker?	
Har	du	lett	for	å	prate	med	andre	og	er		
serviceinnstilt?	Har	du	gode	evner	til		
samarbeid	og	problemløsning?	Har	du	
«stå-på-vilje»	og	får	tingene	unnagjort?		
Da	kan	Service	og	Samferdsel	være	det	
rette	for	deg.

Hva lærer du? 
Undervisningen er både teoretisk og prak
tisk, og det betyr at i tillegg til fellesfagene  
har du mer praktisk rettede programfag 
hvor du får grunnleggende opplæring 
i  markedsføring, økonomi og sikkerhets
faget. Etter to år kan du gå ut i lære som 
lærling og avslutte med et fagbrev. Hvis 
du ombestemmer deg og heller vil studere 
etterpå, kan du ta et påbygg ingsår for å få 
studiekompetanse. 

Hvilke jobbmuligheter får du? 
Dette studiet byr på mange muligheter, og 
utdanningen ved Service og Samferdsel gjør 
deg godt forberedt til å møte dem! Du får 
en trygg og allsidig utdanning, som åpner for 
en rekke spennende karriere mulig heter. Yrker 
innen Service og Samferdsel er i vekst, og det er 
stor etterspørsel etter elever med fagbrev. Velger 
du Service og Samferdsel her på OHG, gir det 
deg en meget god start med spennende jobber 
innenfor salgsfaget, kontor og administrasjon og 
det svært voksende sikkerhetsfaget!

Tilrettelagt Service og Samferdsel
Skolen har også en klasse med 10 elevplasser for 
elever som trenger tilrettelagt undervisning med  
individuelle opplæringsplaner. Etter det første 
skoleåret kan det bli aktuelt med praksisplass eller 
utplassering i arbeids l iv. Vi arbeider både med hver  
enkelt elev og med gruppa som helhet, for å trene 
elevene til samarbeid og selvstendig het, og til å  
representere seg selv i ulike sammenhenger.
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Beste	elevråd	
2016

Halloween	
2016

Elev 
organisasjoner

Men tiden på OHG handler ikke bare 
om opplæring, og skolen har en rekke 

elevaktiviteter og elevorganisasjoner. 
Elevene utgir hvert år en årbok, og denne 

inneholder smått og stort fra skoleåret 
som har gått. Skolen har også et kulturutvalg, 

 samt et idrettslag som er medarrangør av 
turneringer og aktiviteter  deriblant  

den årlige høstaktivitetsdagen. Idrett har 
tradisjonelt sett hatt en sterk plass i det  

sosiale tilbudet ved skolen! 

Den flotte aulaen vår i “hjertet av OHG” gjør det 
mulig å arrangere flotte konserter og interessante 

foredrag, ha grøtfest, gå rundt juletreet i  
desember og mye, mye mer!

Elevrådet
Elevrådet har alltid vært viktig på  

Oslo Handelsgymnasium, og fungerer 
som elevenes talerør. Elevrådet arbeider 

med spørsmål knyttet til læringsmiljø, 
arbeidsforholdene ved skolen og elevenes 

velferdsinteresser. Elevrådet består av to 
tillitsvalgte fra hver klasse og kan uttale 

seg om alle saker som gjelder skolen. 
Sammen med Mercur har elevrådet et 

eget kontor på skolen. 

Mercur
Mercur er OHGs elevsamfunn, og står sentralt 

i elevenes sosiale liv ved skolen. Samfunnet ble 
stiftet allerede to år etter at skolen åpnet i 1875, 

og har fikk navn etter handelens og kjøpmennenes 
gud i den romerske gudelæren. Mercur har ansvar 

for de sosiale innslagene ved skolen, og arranger
er blant annet det tradisjonsrike juleballet, koselig 

grøtfest i aulaen, Halloween og Luciafering, selger 
røde roser til Valentine og kanskje du ser de en 

tidlig morgen hvor de serverer kaffe eller gløgg!
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Fra	«Under		
overflaten».		
OHG	revyen		

2017.

Bli en del  
av en stolt  
revytradisjon

Skolens fasiliteter 
•		Ærverdig	bygning	med	historisk	sus	

•		Sentrumsnær	beliggenhet	

•		Moderne	auditorier	

•		Idrettshall	med	styrketreningsrom	

•		Stort	bibliotek	med	bibliotekar	som	hjelper		
			deg	å	finne	frem	

•		Spesialrom	for	realfagundervisning	

•		Fantastisk	aula	til	fellesarrangementer	

Velkommen	til	oss!

OHG	har	lange	revytradisjoner.		
Hvert	år	er	en	rekke	elever	involvert		
i	det	store	prosjektet	som	en	revy		
utgjør.	OHG-revyen	har	fått	strålende		
anmeldelser	de	siste	årene,	og	den		
har	blitt	sammenlignet	med		
profesjonelle	oppsetninger		
på	byens	revyteatre.	
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