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Plan for i dag:

Orientering og muligheter for å stille 
spørsmål til kontaktlærer her i 
klasserommet.

Fra ca.18.30: Samtaler med faglærere 
enkeltvis i aulaen. Se utdelt oversikt 
over de ulike faglærerne og finn fag og 
lærer nede i aulaen.

Ledelsen og rådgivere/elevtjenesten er 
også tilgjengelig for samtaler fra 18.30 
i aulaen.
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Litt om klassen

Miljøet i klassen
• Antall elever
• Kjønnsfordeling
• Legg inn bilde(r) av klassen
• Har de deltatt på ekskursjoner, 

dodgeball eller lign.?

03.11.2021 3



Overgang til en normal skolehverdag

Første etappe er unnagjort, nå er skoleåret godt i gang! 

Fraværsreglene gjelder og vår aktivitetsplan gjennomføres som 
normalt

Både elever og lærere verdsetter å være tilbake for fullt, og 
hovedinntrykket så langt er meget bra! 

Vi har fått et nytt skoleadministrasjonssystem (VIS) hvor 
foresatte har begrenset innsyn, dette stiller større krav til et 
tettere skole-hjem samarbeid og gode relasjoner med 
ungdommen 

Vi ser noen faglige utfordringer etter hjemmeskole, spesielt i 
matematikk og fremmedspråkene. Vi setter inn økt lærertetthet i 
disse fagene fremover, samt tilbyr ekstra leksehjelp.
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Fraværsgrense og nærvær i undervisning

Det er viktig med tilstedeværelse både for å lære og for å unngå 
å overstige grensen på 10% udokumentert fravær i fag. 

Skolen er bekymret for at en del elever er mye fraværende -
dette blir alltid et økende problem når elevene starter på 
Vg2, her er det viktig at foresatte følger med!

Det er svært viktig å komme tidsnok. Forsentkomming gjør at den 
som kommer for sent mister undervisning og forstyrrer de andre 
som kommer tidsnok. 
• Dersom man kommer mer enn 15 min. for sent, får man fravær for en hel 

skoletime (45 min.) som teller på fraværsgrensen.
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Fravær
Varsle kontaktlærer umiddelbart ved fravær – bruk gjerne VISMA.

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

Hvis prøven eller vurderingssituasjonen er spesielt viktig, 
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
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Fraværsgrense og nærvær i undervisning

Sykefravær skal normalt dokumenteres 
med legemelding, men vi får en 
del spørsmål når det gjelder fravær som 
skyldes koronalignende 
symptomer, karantene o.l. Her gjelder 
følgende regler:
• Faglærer kan i noen tilfeller la elevene arbeide 

hjemme. Det føres i så fall fravær som ikke 
kommer på vitnemål (R-fravær). 

• For at eleven ikke skal få tellende fravær, må 
eleven ta kontakt med aktuelle faglærere og vise 
at de har arbeidet med avtalt fagstoff innen frist. 
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Elever som blir myndige 

De fleste blir 18 det året de går i VG2

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 .

Elever over 18 år gir selv foresatte tilgang til innsyn i Skoleplattformen og 
VISMA

For mange vil dette kunne være en støtte på veien videre mot vitnemål i Vg3
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Hvordan logge inn som foresatt?
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Hvordan logge inn på Its og VISMA
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Når du har logget inn, så finner du 
verktøylinja øverst til høyre.
Gjennom denne kan du få tilgang til 
Itslearning 
og 
VISMA IN SCHOOL



Hvem er i elevtjenesten på skolen?
Vi håper mange deltok på digitalt foreldremøte sist uke, hvor det ble gitt mer info 
om denne tjenesten, og teamet på skolen som støtter elevene.
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Leder elevtjenesten: 
Karoline Bakke 

Holmgren

Olav Birkeland, 
rådgiver vg1 

studiespes. og FGYB

Linda Meum Skåra, 
rådgiver vg2 og FGYA

Stine Brubak Moltzau, 
rådgiver vg3 ST –

sykmeldt. Ta kontakt 
med leder 

elevtjenesten

Nikolai Arentz 
Engelstad, rådgiver 

Salg, Service, 
Reiseliv/Sikkerhet

Miljøarbeiderne: Bianca 
Cinelli R. Villavicencio, 

Jan Thorbjørnsen og 
Vemund Bakken Eide 

(vikariat)

Helsesykepleier Siv 
Skovli

Minoritetsrådgiver 
Amna Wasim fra 

1.november



Tilrettelegging

Styrket fokus på tilrettelegging på OHG

I år har vi særlig tiltak rundt kompetanseheving innen dysleksi.

Det var foreldremøte om dette temaet sist uke, vi håper mange deltok der? 

Du kan også gjerne snakke med rådgiverne/elevtjenesten om dette nede i 
aulaen etterpå.
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Kurs tilrettelegging tirsdag 2/11 kl. 1430 

Førstkommende tirsdag 2/11 – vil alle elever i Vg2 med dysleksi bli invitert til 
«kurs» i CdOrd i leksehjelptiden. 

Planen for møtet er :

- Kort introduksjon til CdOrd

- Elevene prøver ut, deler erfaringer med hverandre i bruk – tips og råd

- Vi hører med elevene – deres erfaringer. Hva er god tilrettelegging – hva fungerer/ 
fungerer ikke 

Fint hvis vi jobber sammen om å få elevene med på denne gjennomgangen
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Hva skjer framover?
Aktivitetsplan/prøveplanlegger/
eksamensplan
 ligger på Skoleplattform Oslo -

dokumenter for elever og på OHG sin 
hjemmeside

Temadager – snart «blå dag» og 
Halloween-karneval

Mange klubber og aktiviteter i storefri

NB! Heldagsprøver i matematikk 6.12 og 
i fremmedspråk 14.12
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Impande
- OHGs innsamlingsaksjon

Visjon: “Ut av fattigdom og inn i arbeidslivet” 

Gi ca 3500 elever kvalitetsundervisning i STEAM-fagene!

Målsetting: Minimum kr. 500 per elev , kr. 500 000 for skolen 
totalt

Hver elev på OHG vil lage sin egen innsamlingsside på 
bidra.no/OHG hvor venner/bekjente eller andre kan bidra 
digitalt.

Selve innsamlingen varer fra 2. til 12. november.

En halv «innsamlingsdag» den 11.november hvor elevene 
jobber/selger boller/går rundt og samler inn penger til 
innsamlingsaksjonen.

Motiver elevene til å gjøre en innsats for andre!
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Fagvalg til Vg3
I Vg3 skal elevene ha disse fellesfagene: norsk, historie, kroppsøving og religion

De skal ha tre valgfrie programfag (to for de som går på business) – de som ikke 
hadde fremmedspråk i ungdomsskolen skal ha kun to (ett for business)

To av programfagene må være fordypninger (fortsette samme fag fra Vg2) innen 
samme programområde – matematikk S og R kan være fordypning innen både
realfag og språk, samfunnsfag og økonomi (businesselevene har én fordypning 
allerede etter Vg2)

Ingen må ha matematikk i Vg3

Lurt å tenke på hvilke fag man skal velge i god tid

Kontakt studieleder Nils-Helge Rud dersom spørsmål om fagvalg eller vitnemål 
o.l.
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Skoleplass og eksamen

Vi minner om at det må søkes skoleplass også til Vg3 i vigo.no innen 1. mars

I Vg2 skal alle elever ha én eksamen i ett avgangsfag – enten skriftlig eller
muntlig

Avgangsfag i Vg2 er fremmedspråk og alle programfag (samt 2P) –
uavhengig om man fortsetter med dem i Vg3 eller ikke
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Takk for oss

Nå fortsetter kvelden i 
aulaen, du kan få snakke med 
faglærere og 
ledelsen/rådgiverteamet.
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@OsloHandelsgymnasium @ohgvgs

All kontaktinfo finner du på 
hjemmesiden vår: Oslo 
Handelsgymnasium 
(ohg.vgs.no)
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