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Litt om klassen

Klassemiljø

Utfordringer på veien mot avsluttet vgs i denne klassen?

Faglig nivå

Fraværet i klassen

Gjerne noen bilder ☺



Skole-hjem 

Aktivitetsplan, heldagsprøveplan og eksamensplan ligger på hjemmesiden 
og Skoleplattform Oslo - dokumenter for elever  

Mange elever har gitt samtykke til at skolen kan kommunisere med dere som 
foresatte. Oppfordre gjerne flere til det. Skjema finnes på hjemmesiden vår.

Anbefaler alle å følge med på ITS og Skolearena – ta kontakt hvis dere har 
problemer med innlogging (dersom dere har samtykke)

Følg gjerne skolens offisielle facebook og Instagram – her skjer det mye

https://www.instagram.com/ohgvgs

https://nb-no.facebook.com/oslohandelsgymnasium
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Skole – hjem
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Hva skjer denne våren?

Heldagsprøver: 

• F.o.m. 17. april t.o.m. 30. april

• For alle: norsk hovedmål 17.04.

• Se egen plan 

Eksamensperioden starter 19. mai og varer til 4. juni for skriftlig. Eksamensforberedende 
undervisning etter egen plan når det ikke er eksamen/forberedelsesdag i denne perioden. 
Deretter muntlig eksamen (jf. pres. I aulaen)

Høytidelig avslutning i aulaen torsdag 18. juni kl. 1800 (uansett om bestått vgs eller ei) 
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Nærvær er avgjørende

Eleven (eller. Foresatt) må varsle skolen umiddelbart ved fravær

Hvis eleven er borte fra prøver/vurderingssituasjoner, må eleven/de 
foresatte kontakte skolen samme dag og gi beskjed 

Sykdom kan f.o.m. 4. mars egenmeldes pga. utfordringer med 
koronaviruset. Enda viktigere å passe på fraværet nå!

Elever som står i fare for ikke å få karakter på grunn av fravær, varsles om 
dette via fraværssystemet i god tid før grensen er nådd. 

Fravær kan også medføre at faglærer ikke har vurderingsgrunnlag – derfor 
er nærvær like viktig, selv om sykdom nå kan egenmeldes! Skolen varsler 
også om dette. 
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Fravær på vitnemål

Alt fravær kommer på vitnemålet (pr. skoleår), uansett årsak (ikke A-fravær 
som ikke er fravær i egentlig forstand)

Unntatt fra dette er inntil 10 dager pr. skoleår som likevel kan trekkes fra. 
Dette gjelder lovpålagt oppmøte som sesjon, politisk fravær, idrett på 
nasjonalt eller internasjonalt nivå, religiøs høytid, velferdsgrunner (f.eks. 
begravelse) og sykdom utover tre dager sammenhengende, eller kronisk 
sykdom fra første dag. Viktig å gi beskjed til kontaktlærer om dette
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Fullføre og bestå
Den største utfordringen er fravær, spesielt fravær fra vurderinger. Det er viktig å 
være på skolen når man kan – og gi beskjed når man ikke kan!

Dersom faglige utfordringer med bestå – ha dialog med faglærer (og kontaktlærer) 
om hva skolen og eleven kan gjøre for å bestå faget.

Det er mye bedre å få en karakter, til og med strykkarakter, enn ikke å få karakter 
(IV). NB: vurderingsgrunnlag

Har man ståkarakterer i alle fag (selv om noen ikke er så gode) har man iallfall et 
førstegangsvitnemål (dersom man står på eksamen også)

Stryker man i standpunkt, står man i faget dersom eksamen i faget er bestått. Hvis 
ikke trukket ut til eksamen i strykfag– rett til særskilt eksamen. Og man får 
førstegangsvitnemål dersom (ny) eksamen bestås.

Får man IV i Vg3, mister man uansett førstegangsvitnemålet og muligheter til ny, 
utsatt og særskilt eksamen 
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Takk for nå – og for samarbeidet gjennom snart tre skoleår ☺☺☺☺

Vi ses på avslutningen i juni

Bli gjerne igjen for spørsmål her i klasserommet eller med 
ledelsen nede i aulaen 

Vel hjem! 
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