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Litt om klassen

Nye elever? 

Klassemiljø

Eventuelle utfordringer?

Nærvær

Faglig nivå

Gjerne noen bilder ☺



Skole-hjem 

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

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

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?

Fredag 14.2: Fagvalg

Fredag 28.2 - frist søking skoleplass neste år (Vigo)

Onsdag 4. mars: Vurderingsdag

Heldagsprøver: 

• Onsdag 15. april: Norsk sidemål (alle)

• Torsdag 16. april: Engelsk 

• Onsdag 22.4: Matematikk (alle)

• Fredag 24. april: Økonomistyring 

Fredag 22. mai: vanlig skole/eksamen

Nesten alle fag er avsluttende i år!
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Nærvær er avgjørende

Melding på epost (se hjemmesiden/for elever)

Varsle skolen umiddelbart ved fravær

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

Hvis prøven eller vurderingssituasjonen er spesielt viktig (heldagsprøver), 
krever skolen legeattest

Ved kronisk sykdom eller sykdom over tid, bør legeattest leveres. Fraværet 
kan da unntas 10%-regelen 

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 (varsel går til 
foresatte for elever under 18 år)
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Tips fra oss – be gjerne om samtykke etter fylte 
18 år

Foresatte til elever som er myndige mister tilgangen til portalen med its
learning og fraværssystemet

Skolen kan gi tilgang og fortsette å ha kontakt med foresatte til elever etter 
at de blir myndige kun hvis det foreligger skriftlig samtykke fra eleven

Vi har skjema som elever kan fylle ut slik at vi kan fortsette å ha et godt 
skole-hjemsamarbeid videre fremover 

For mange vil dette kunne være en støtte på veien videre mot vitnemål i Vg3
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Samtykkeerklæring
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