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Todelt foreldremøte 

Først en generell orientering fra ledelsen 

• Drive skole på gult og rødt nivå

• Sosialpedagogiske arbeid

• Status Vg1-trinnet

• Fagvalg til Vg2 (for ST)

Deretter en klassevis orientering hvor dere har fått egen link

• Mer detaljer rundt elevenes skolehverdag

• Klassemiljø og aktiviteter

• Praktisk informasjon for et godt skole-hjem samarbeid.

Faglærere deltar ikke i dag, men vil ta kontakt med foresatte i ukene rett etter foreldremøtet  -
der hvor vi ser et behov for et forsterket samarbeid. I tillegg distribuerer vi oppdatert 
kontaktliste hvis foresatte selv ønsker en dialog direkte med faglærer.
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Rektor og trinnleder ST orienterer
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En annerledes skolehøst  –
fra gult til nå rødt nivå

Krav om 1 meter mellom elever / ansatte i alle
situasjoner 

Relativt små klasserom, smale ganger og mange elever 
medfører en kombinasjon av hjemmeskole og 
undervisning på skolen

Mye hjemmeundervisning for ST første 2 uker

• Skape ro på kort sikt

• Sikre god tid til planlegging

• Har hatt få i karantene på Vg1, mistet lite undervisningstid i høst

• Få gode erfaringer fra andre skoler  

Fra neste uke vil flere ST elever komme på skolen, SR 
fortsetter som nå
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Plan for undervisning for uke 48 og 49 på rødt 
nivå (for ST, SR fortsetter som nå)

Halvparten av klassene er til stede på skolen, enten mandag og tirsdag, eller 
torsdag og fredag i uke 48. Omvendt i uke 49

Vi deler klassene fysisk i to etter klasselistene. Øverste halvdel er gruppe 1 
og skal være inne mandag og tirsdag første uke. Siste halvdel er gruppe 2 
og er inne siste del av uka. 

Langdagene gjennomføres etter timeplanen på skolen i to rom pr gruppe 
(eller ev. auditorium)

Bakgrunnen er kravene på rødt nivå om minimum en meters avstand også i 
klasserom

De som er hjemme følger undervisningen i klasserommet via Teams og med 
hjelp av makkerskapselever/grupper
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Vi må sammen hjelpe hverandre med godt smittevern 

Opprettholder samme strenge smittevernstiltak som før sommerferien

Tett dialog med bydelsoverlege, smittesporingsteam,  de andre vgs/UDA

Forsterket renhold 

Forventer at alle ansatte, elever og foresatte følger med og innretter seg etter 
smittevernrådene – mange ungdom er kjempeflinke og tar dette på alvor

En bekymring knyttet til fellesarealer og oppfordrer dere også til å snakke om 1-
metern. Minner også om at flere ansatte er i "risikosonen"

Snakke gjerne med din ungdom om smittevern utenfor klasserom og på vei til skolen 
(avstand, munnbind)

Relativt få smittede elever og ansatte så langt, håndterbart med fravær knyttet til 
karantene

• Smittestatus er til enhver tid oppdatert på hjemmesiden 17.11.2020 6
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Vi fortsetter dette skoleåret med optimisme – selv på 
krevende "rødt nivå"

Et noe sterkere inntak Vg1, jevnere kjønnsbalanse 

Godt i gang med å implementere fagfornyelsen – videreutvikle skolens 
profesjonsfelleskap på digitale flater

Forsterket sosialpedagogiske arbeid denne høsten (aktiviteter, nye rådgivere, 
nettverksgrupper, økt systematikk)

• Overgangen fra ungdomsskolen er større enn fra Vg1 til Vg2  

• Trivsel hos Vg1-elever kontra Vg3-elever (Elevundersøkelsen 2020) 

• En utfordring til bedre og mer inkluderende elevmiljø er klikkdannelser i forbindelse med russebuss –
mange er også IKKE på russebuss

• Skolens ønske: snakk med ungdommene om vennegjenger. Hvem får være med i gjengen? På hvilket 
grunnlag gis man innpass? 

Et fokus fremover er å fremme fellesskap og inkludering i en stadig mer mangfoldig 
elevgruppe 
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Status Vg1 2020 – 2021 

281 elever ST + 25 elever SR

Lite utskifting etter skolestartukene både på SR og ST

Relativt jevn fordeling mellom kjønn på ST (liten overvekt gutter på 56%) og 
tradisjonelt sett færre jenter på yrkesfag (68% gutter) – men vi ser en økende 
jenteandel på OHG! 

Godt engasjement, positiv stemning og litt "nedpå"?  Virker som om mange 
trives godt. Det blir spennende å se faglig nivå termin 1. Karakterutskrift 15.1.

Noen har for høyt fravær på vurderingssituasjoner og i undervisning, men god 
fullføre og bestå så langt 
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Et ekstra fokus på det sosialpedagogiske arbeid denne 
høsten 

Samarbeidsøktene til miljøskapende arbeid

Vi har hatt et ekstra fokus på sosiale aktiviteter og trivselsrunder i storefri 

Har satt i gang med nettverksgrupper og trekantmøter for elever som sliter med 
fravær/motivasjon eller andre utfordringer 

8.oktober ble brukt til sosialt samvær/aktivitet i klassen (vår markering av Verdensdagen for 
psykisk helse) 

Minner også om Samtaledag 16.desember
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Mange rådgivere og helsesykepleier tilstede 
hver dag (kontaktinfo på hjemmesiden)

Rådgiver for Vg1 studiespesialisering: Linda Meum Skåra

Rådgiver Vg1 salg, service og reiseliv: Nikolai Engelstad

Helsesykepleier: Siv Skovli (alle dager)

Psykolog: Ola Godøy (torsdager) 

Vi har mange samarbeidspartnere: PPT, Bydel Frogner, SALTO, Politiet, IMDi

Undersøkelse om spiseforstyrrelser i samarbeid med OUS Ullevål og Bjørknes 
høyskole gjennomføres 24.11. (frivillig)

11/17/2020 10
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Fokus på nærvær 

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke få

karakter i faget. Skjønnmessig vurdering opp til 15% (rektor) 

Eleven må dokumentere fraværet for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen (midlertidige

endrede dokumentasjonskrav ut skoleåret)

Elev/foresatt får skriftlig varsel hvis elev står i fare for å ikke få karakter i et fag

Fravær for hvert skoleår blir ført på vitnemålet

Dersom eleven ikke er på vurderingssituasjoner får ikke eleven karakter i faget

17.11.2020 11
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Fagvalg til Vg2 2021/2022

Foresatte til elever i salg, service og 
reiseliv kan nå gå over til klassevist møte
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Fagvalg til Vg2 studieforberedende 2021/2022

Alle må søke skoleplass i vigo.no (søknadsfrist 1, mars) og velge enten
realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (programområde)

Velg programområde ut fra hvilke programfag man ønsker – fagene er delt 
inn i fag etter hvilket område de tilhører

Det er mulig å velge både programfag fra realfag og språk, samfunnsfag og 
økonomi (SSØ)

Eleven må ha to fordypninger. Dvs. to fag fra samme programområde som 
man har over to år. Dette er et krav for å få vitnemål

Prosessen med fagvalg starter etter jul på OHG, med søknadsfrist fredag 
før vinterferien (mulighet for å endre dersom plass etter det)

Endelig frist for omvalg: høstferien (men kun dersom kapasitet i faggrupper)
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Det er lurt å tenke grundig over hvilke fag man velger – ta utgangspunkt i 
både egne interesser, evner og fremtidsplaner

Tenk på hva som er opptakskrav til studier – men ikke velg fag man ikke har 
forutsetninger for å mestre (NB: to fag må man ta videre i Vg3)

Det kan komme endringer i fagtilbudet vårt for kommende skoleår utfra hva 
elevene velger

Tilbud som ikke får nok søkere, risikerer å ikke bli satt i gang

Vi vil alltid tilby fag i Vg3 som fortsettelse til Vg2-fag slik at krav til vitnemål 
oppfylles (for de som ikke bytter skole mellom Vg2 og Vg3)

17.11.2020 14
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Snakk med faglærere og studieleder eller rådgiver om fagvalg 

Familie venner kan også hjelpe til – men ta ikke valget for eleven

Nettsteder som kan være nyttige:

• www.utdanning.no

• www.vilbli.no

• www.velgriktig.no (realfagsyrker)

• www.udir.no

• samordnaopptak.no

17.11.2020 15
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VG1 VG2 VG3
NORSK (4T) NORSK (4T) NORSK (6T)

GEOGRAFI (2T) HISTORIE (2T) HISTORIE (4T)

KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T)

NATURFAG (5T)
MATEMATIKK (5T, 3T

HVIS 2P)

R1     S1     2P

RELIGION/ETIKK (3T)

ENGELSK (5T) PROGRAMFAG (5T) PROGRAMFAG (5T)

SAMFUNNSFAG (3T) PROGRAMFAG (5T) PROGRAMFAG (5T)

MATEMATIKK (5T)

1T        1P

PROGRAMFAG (5T) PROGRAMFAG ELLER

FREMMEDSPRÅK I+II (5T)

FREMMEDSPRÅK (4T) FREMMEDSPRÅK (4T)

Fagstrukturen

For å få godkjent vitnemål må en elev

• Velge fag som tilfredsstiller kravet til fordypning 
• fortsette med fremmedspråk i Vg3 hvis  eleven ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen
• fortsette med matematikk i Vg2 (unntaket er elever med forsert løp)
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Krav til matematikk

• Alle må ha matematikk i Vg1 og Vg2 (unntaket er elever med forsert løp)

• Det er valgfritt å fortsette med matematikk i Vg3

• Elever som velger R1 eller S1 i Vg2 får 2 timer mer undervisning pr uke enn elever som velger 2P

• Man må helst ha hatt 1T i Vg1 for å velge S1 eller R1 i Vg2 (matematikk som programfag)
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Eleven skal altså velge totalt fire fag: matematikk og tre fag til

I Vg3 skal elevene velge tre programfag (de som ikke hadde fremmedspråk 
på u-skolen velger to)

Minst to av fagene fra Vg2 må man altså fortsette med i Vg3, og de må være 
innenfor samme programområde (krav om 4x140 timer innen samme 
programområde)

F.o.m. 2021 kan matematikk (S eller R) være fordypning også innenfor SSØ 
(men foreløpig uklart for skolene om timene vil telle innenfor 
programområde (altså de 4+140 timer de på ha)

Velger man fremmedspråk nivå III i Vg3, teller det også som fordypning (men 
vær obs på antall timer, altså 4x140t)

17.11.2020 18
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VG1 VG2 VG3

NORSK (4T) NORSK (4T) NORSK (6T)

GEOGRAFI (2T) HISTORIE (2T) HISTORIE (4T)

KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T)

NATURFAG (5T)

MATEMATIKK (5T ELLER 3T

HVIS 2P)

R1     S1 2P      

RELIGION/ETIKK (3T)

ENGELSK (5T) SAMFUNNSØKONOMI 1 SAMFUNNSØKONOMI 2

SAMFUNNSFAG (3T) ØKONOMISTYRING ØKONOMI OG LEDELSE

MATEMATIKK (5T)

1T 1P
ENGELSK 1 MATEMATIKK S2

FREMMEDSPRÅK (4T)

Tysk II

FREMMEDSPRÅK (4T)

Tysk II

Eksempel på en godkjent fagkombinasjon

Eleven
• har valgt minst 4 programfag fra samme programområde som gir to fordypninger
• trenger ikke fortsette med fremmedspråk i Vg3 (hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)
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VG1 VG2 VG3
NORSK (4T) NORSK (4T) NORSK (6T)

GEOGRAFI (2T) HISTORIE (2T) HISTORIE (4T)

KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T)

NATURFAG (5T) MATEMATIKK S1   RELIGION/ETIKK (3T)

ENGELSK (5T) KJEMI 1 MATEMATIKK S2

SAMFUNNSFAG (3T) RETTSLÆRE 1 RETTSLÆRE 2

MATEMATIKK (5T) 1T
AKTIVITETSLÆRE 2 TYSK III

TYSK II TYSK II (AVSLUTTENDE)

Eksempel

2 fordypninger? Ja: Rettslære 1+2 og Tysk III
Men ikke 4 programfag innenfor samme programområde.
Ikke en godkjent kombinasjon (med forbehold om at ikke timene i 
matematikk S fra 2021 også kan telle innen SSØ)
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Fagtilbud innenfor programområde realfag

Matematikk S1 Matematikk S2

Matematikk R1 Matematikk R2

Kjemi 1 Kjemi 2

Biologi 1 Biologi 2

Fysikk 1 Fysikk 2

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2

Teknologi og forskningslære 1

Geofag 1 Geofag 2

Fagtilbud innenfor programområde idrett

Aktivitetslære 2

• Forutsetning for at fagene blir satt i gang er at det er mange nok søkere 

til faget 
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Fagtilbud innenfor programområde 
språk, samfunnsfag og økonomi 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Økonomistyring Økonomi og ledelse

Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2

Rettslære 1 Rettslære 2

Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2

Engelsk 1 Engelsk 2

Japansk nivå I programfag (kveldstid på OHG) Japansk nivå II programfag (kveldstid på OHG)

Tysk/Spansk nivå II programfag (for de som har 
hatt nivå I fellesfag i Vg2)

Fransk/Tysk/Spansk nivå III (for de som har hatt
fellesfag nivå II i Vg2)

Kinesisk/Italiensk/Russisk/Tegnspråk nivå I
programfag (kveldstid på annen skole )

Kinesisk/Italiensk/Russisk/Tegnspråk nivå 2
programfag (kveldstid på annen skole )
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Andre tilbud

Euroklasse i Bath (eget søknadsskjema)

• Euroklassen er en klasse i Vg2 som har undervisning 4 mnd. i England i løpet 

av første termin i regi av OHG

• Bosatt i vertsfamilier i Bath i Sørvest-England. Undervisning i engelsk Sixth Form

• Deretter Vg2 på OHG som resten av skolen

Vg2-utveksling gjennom organisasjon (privat)

• Kontakt studieleder dersom planer om dette

• Vær obs på krav til godkjenning av Vg2 i utlandet 

• Vær obs også på faglige utfordringer med å komme tilbake til Vg3, med selve oppholdet etc. 

• Ikke i regi av skolen – eget ansvar for at fag blir godkjent – gjøres i etterkant av skolen på vegne av kommunen

Vg2 i Berlin

• Administreres av Kongshavn vgs og er åpent 

for alle elever i Oslo som tar studieforberedende fag.
17.11.2020 23
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Opptak til høyere utdanning
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Opptak til høyere utdanning

Generell studiekompetanse

• Fullført og bestått et studiespes. utdanningsprogram (Vg1, Vg2, og Vg3)

• Karakterene 2 til 6 betyr at et fag eller eksamen er bestått

• Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre

• De fleste av høyere studier har generell studiekompetanse som eneste opptakskrav

Spesielle opptakskrav

• En del studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (særlig 
realfag, masterstudier i økonomiske fag)

• Se www.samordnaopptak.no for fullstendig oversikt over opptakskrav til norske læresteder, 
og ev. nettsteder til læresteder utenom Samordna opptak eller i utlandet

• De fleste norske læresteder kan søkes med én søknad via Samordna opptak

17.11.2020 25
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Førstegangsvitnemål

• Blir gitt til den som har oppnådd generell studiekompetanse innenfor normal tid (normalt tre 
år)

• Kan få ført på karakterer som er forbedret innenfor normal tid

• 50 % av plassene gjennom www.samordnaopptak.no gis i førstegangsvitnemålkvoten

• Du må ikke fylle mer enn 21 år det året du søker for å konkurrerer i denne kvoten

• Kan ikke bytte ut fag!

Ordinært vitnemål

• Vitnemål med endringer (forbedringer og utbytte av fag) utover normal tid, eller første 
vitnemål for de som ikke består alle fag og eksamener mens de er elever (normal tid)

• Ekstrapoeng man får etter vgs. Teller kun med i ordinær kvote i Samordna opptak

17.11.2020 26

http://www.samordnaopptak.no/


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.

Ekstrapoeng for fag

Realfagspoeng og språkpoeng:

• Legges til poengsummen ved opptak til studier gjennom www.samordnaopptak.no

• 1,0 poeng for R2, Fysikk 2, fremmedspråk nivå III

• 0,5 poeng for de resterende 5 timers programfagene innen realfag og fremmedspråk 
(engelsk er ikke et fremmedspråk her)

• Maks 4 realfag- og språkpoeng til sammen

Andre ekstrapoeng:

• Kjønnspoeng 

• Tilleggspoeng for militæret/folkehøyskole/høyere utdanning (i ordinær kvote)

• Alderspoeng f.o.m året du fyller 20 år (i ordinær kvote)
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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.

Deloverskrift beige

Avsluttende fag og eksamen i Vg1
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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.

Alle avsluttende fag fra hvert årstrinn (fellesfag og programfag) kommer på 
vitnemålet

Alle eksamener kommer på vitnemålet

Fravær pr. år

I Vg1 kan eleven trekkes ut til én eksamen i ett avsluttende fag, skriftlig 
eller muntlig (ca. 20% trekkes ut)

I Vg1 er engelsk, matematikk, naturfag, geografi og samfunnskunnskap 
avsluttende fag
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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.

www.instagram.com/ohgvgs

https://www.facebook.com/
oslohandelsgymnasium

https://ohg.vgs.no/
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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.

Deloverskrift beige

Takk for oss 

Neste foreldremøte for Vg1: 16. mars
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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.

Deloverskrift beige
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Klasse Kontaktlærere

1SBA Henrik Hamborg / Karin Trydal

1SBB Christoffer Nikolaisen / Synne Verlo

1STA Stine Løkås / Erik Aukner

1STB Kristin Larssen / Preben Brynemo

1STC Ida Landsverk / Stein Erik Mårstøl

1STD Sissel Lone / Aleksander Herseth

1STE Anne Thelle / Maria Mehlum

1STF Espen Erdahl / Maren Johansen

1STG Linn Blomfeldt / Ottar Dahl

1SRA Silje Løland / Fredrik Nielsen


