
  

     

    
   
 

    
 

   

Velkommen til 
digitalt foreldremøte Vg1

Tirsdag 15. mars 2022

21.03.2022 1

Oslo Handelsgymnasium



 

     

    
   
 

    
 

   

Agenda

Generell orientering fra ledelsen og rådgiver 
• Nå-situasjonen – faglig og sosialt
• Fokusområder framover
• Fagvalgsprosessen
• Utveksling
• Info fra rådgiver på trinnet – forventinger 

Har satt av tiden frem til kl. 1845 – men er selvfølgelig tilgjengelig etter behov også rett 
etter møtet. 
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Vi ønsker dialog med dere! 

Har dere spørsmål kan dere bare sende disse inn underveis i chatten  

Vi besvarer noen underveis og setter også av litt tid til slutt til spørsmål!  
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Siden sist 

Fra pandemi til krig i Ukraina
• Mange er bekymret for krigen og tenker mye på det som skjer 
• Vi har sendt ut materiell til lærerne slik at de er mest mulig forberedt for ev. spørsmål 
• Gjort en "risikovurdering" av egne elever og ansatte – ikke behov ennå for noen særskilte 

tiltak 

• Skolene har jodtabletter som vil kunne benyttes i en krisesituasjon, etter råd fra myndighetene. 
Merk at Oslo kommune fordelte jodtabletter til alle skoler for to år siden, som ledd i 
atomberedskapen i Oslo kommune. Utdelingen er altså ikke utløst av situasjonen vi nå står i.

Mange mestrer godt ut fra egne forutsetninger og har lite fravær – bra!
• Fine terminkarakterer for mange – snitt 4.0 totalt 
 Gode resultater spesielt i engelsk, kroppsøving og humanistiske fag
 Lavere mestring i 1T/1P 

• 91% fullføre og bestå – mål 95%. Ser at flere elever trenger ekstra støtte etter to år med 
uforutsigbare rammer
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Siden sist 

Positiv utvikling i Elevundersøkelsen '21
• Effekt av fokusområder
 Støtte fra lærer ("Varm skole")
 Elevdemokrati og medvirkning 
 Felles regler 

• Stabil høy trivsel (4,3)

Strategisk plan 2022 ferdigstilt med fokus på
• Videreutvikling av skolens profesjonsfelleskap
• Elevenes læringsmiljø og motivasjon ( post-covid )
• «Superlæring» med Olav Schewe
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Trinnleder Vg1ST



 

     

    
   
 

    
 

   

Fokus på sosiale tiltak 
Vi har allerede startet en rekke tiltak for
økt trivsel, styrke læringsmiljø og motivasjon.

 Alle Vg1-klasser har vært eller skal på Escape 
Room-utflukt

 OHG-Games: En rekke aktiviteter der elevene 
konkurrerer klassevis , for eks. bordtennis-
turnering, trappeløp, FIFA på PS4, sjakk osv.

 Revy – mange Vg1-elever har deltatt
 Temadager og frokostutdeling
 Ekskursjoner til tinghuset, 22. juli senteret, 

klimahuset osv.
 Egen motivasjonsgruppe jobber 

med flere tiltak, elevene har også 
selv meldt inn ønsker

 Volleyball og fotball
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Klassemiljø Vg1 – noen sitater og dikt!

21.03.2022 8

1STF
Innerst i gangen, i det minste 
klasserommet,
finner man beste klassen, der Tofu
(hunden) fyller det tomme. Her får 
man pizza, selv om man ikke har gjort 
no. Ingrid Beate og Lord Sebastian 
(offisiell tittel), er kontaktlærere, 
joho!

1STC
En glad klasse som ler mye!

1STD
Klassen vår har det gøy
Og vi lager ikke støy
Alle er med,
bare kom og se.

1STE er en ekstremt 
elskende ellevill klasse med 
elever som er engler.

Klasse 1STH beskriver seg selv 
som PERFEKT. Lærerne er 
enige!!

I 1SBA er det mange som er gode på mye

1 STB, best i test. Hver 
dag en fest, selv i 
elveblest. På 102 satt 
de dumme, til vi kom inn 
og eide rommet. 
Badadiding, 
badadidung. 
Badadiding,Badadidung



 

     

    
   
 

    
 

   

Klassemiljø i Vg1

Mange trives godt

MEN også noen som føler seg litt utenfor

Snakk med ungdommen hjemme om viktigheten av å inkludere alle

Mye skjer på klassechat og andre sosiale medier som det ikke alltid er så 
lett for lærere og oss voksne å se
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Hva skjer framover 

Prosjekt bærekraftig utvikling
• Tverrfaglig prosjekt i uke 12-14
• Fag: geografi, naturfag og samfunnskunnskap
• Alle klasser skal på beøk til Klimahuset på Tøyen og får besøke av Klimapilotene
• Alle gruppene skal lage en liten film om temaet

Vurderinger og heldagsprøver våren 2022
• Forberedelse engelsk torsdag 21. april
• Engelsk fredag 22.april
• Matematikk 1P og 1T fredag 6. mai
• Fagdager (onsdager) vil også ha vurderinger

Vi ønsker et bredt vurderingsgrunnlag  – oppmøte i undervisningen er derfor svært viktig!
21.03.2022 10



   

Studieleder informerer

10.03.2021



 

     

    
   
 

    
 

   

Eleveksamen er avlystvåren 2022

Morsmålseksamen gjennomføres

Se også udir.no for mer informasjon

21.03.2022 12

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksamen-standpunkt-og-vitnemal-varen-2022/


 

     

    
   
 

    
 

   

Fagvalgsprosessen til Vg2

Endelig fagvalg i Visma InSchool er gjennomført

Mulig å ombestemme seg , men kun dersom det er plass i oppsatte grupper

Kontakt studieleder dersom bytte av programfag er aktuelt – frist er 
høstferien, men vi anbefaler å gjøre det mye tidligere
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Fagvalgsprosessen til Vg2

Vi ser at noen få elever har valgt fag de ikke bør velge - f.eks. 
programfagsmatematikk når man har 1P i Vg1 eller fysikk uten matematikk 
på rett nivå eller kurs man ikke har de beste forutsetninger for å mestre

Vi vil snakke med utvalgte elever om dette – krevende fagvalg kan lukke 
flere dører enn det åpner (valg i Vg2 påvirker hva som er mulig i Vg3)

Ved spørsmål om fagvalg/krav til vitnemål – ta kontakt med studieleder 
eller rådgiver
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Ekstrapoeng og opptakskrav til videre studier

Noen programfag gir ekstra poeng ved opptak til videre studier innenfor Samordna 
opptak (realfagskurs og nivå III fremmedspråk) – maks. 4 totalt

Noen studier har spesielle opptakskrav – se oversikt for studier innen Samordna 
opptak på samordnaopptak.no (også mye annen relevant informasjon der)

Førstegangsvitnemål gis kun til de som fullfører og består vgs. på normal tid –
egen kvote til studier innen Samordna opptak – mest relevant i studier som krever 
veldig høyt snitt

Mulig å forbedre fag man har hatt med privatisteksamen mens man fremdeles er 
elev og få forbedrede karakterer med på førstegangsvitnemål – ikke mulig å bytte
ut fag 
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Utveksling (ikke Bath-opphold i regi av OHG)

Noen planlegger utveksling i Vg2 – vi må vite hvem dette er

Skjer ikke i regi av skolen – men vi gir råd så godt vi kan - og det er skolen som 
godkjenner fag/opphold i etterkant

Elever som skal reise må sende bekreftelse på at de har inngått avtale med 
utvekslingsorganisasjon til studieleder – meldes så inn til Inntakskontoret slik at de 
får fortrinn til Vg3 på OHG

Elevene må også komme til studieleder og si fra seg plassen i Vg2 – jf. forrige punkt

Skolen gir forhåndstilsagn når ovenstående er på plass – den trengs for å søke 
stipend hos Lånekassen
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Bath-opphold (Euroklassen)

Elevene som skal reise til Bath er nå plukket ut – de blir en egen klasse i Vg2 og Vg3

Dette er ikke utveksling på sammen måte som med organisasjon – men del av 
tilbudet til OHG 

Det blir et eget elev- og foreldremøte i juni 

Spørsmål om Bath-oppholdet kan rettes til prosjektleder Øystein Hals 
(oystein.hals@osloskolen.no)
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Klasse-endringer fra Vg1 til Vg2

Pga. Euroklassen og andre faktorer vil det bli noe omfordeling av elever mellom 
klassene til Vg2 – og den minste klassen – 1SBA – vil forsvinne ( flere der skal 
også til Bath)

1SBA-elever får ønske seg klasse og elever de vil være i klasse med

Det er også flere som skal på utveksling - og det vil komme noen nye elever inn 
fra andre skoler som må plasseres

Det blir derfor noe endringer i klassesammensetninger i Vg2 – og det er langt 
færre timer med klassen i Vg2 (de fleste er med programfagsgrupper)

Elever som reiser på utveksling kan vi ikke garantere at får plass i samme klasse 
når de returnerer i Vg3 – med det er lov å ønske seg det hvis aktuelt og vi prøver 
da å få det til dersom det er plass
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Foresattes innsyn i Visma InSchool

Begrenset innsyn

Fravær som vises på 
vitnemålet ser dere under 
'Historikk’ og 
‘Programområder’ 

Fag og karakterer vises 
under 'Historikk' og 'Fag'
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Ikke vurdert og ikke bestått

Elever som får karakteren 1 i standpunkt får mulighet for særskilt 
eksamen høsten 2022 (skolen kontakter eleven)

Elever som får ikke vurdert til standpunkt må ta faget som privatist på 
egenhånd
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Klagefrister standpunkt 

Frist for å levere klage på standpunktkarakterer er 10 dager etter 
publisering i VIS. Klagene behandles i august/september

Oversikt over alle klagefrister publiseres på skolens hjemmeside og via 
portalmelding i god tid

21.03.2022 22



   

Rådgiver for Vg1
Olav Birkeland



 

     

    
   
 

    
 

   

Info fra rådgiver på trinnet

Elevene er nå godt i gang med 2. termin; de er ikke lenger ferske på skolen. Mye går veldig 
bra, mange trives og har godt læringsutbytte. Likevel jobber vi fortsatt med utfordringer av 
sosial og faglig art, og noen har for høyt fravær
• Ikke alle finner seg til rette sosialt. Ulike årsaker, også ekskludering.
• En del elever hadde for høyt fravær i høst, og for noen kan fraværet se ut til å holde seg høyt 

fortsatt denne terminen. Sammenheng med Korona.
• Vi ser med bekymring på hva de har gått glipp av faglig. Det kan oppleves vanskelig å kople 

seg på igjen både faglig og sosialt. For noen kan det være vanskelig å be om hjelp, og å vite 
hvor og hvordan man skal ta fatt. 
 Utvidet tilbud om leksehjelp både tirsdager og torsdager (også i 

norsk/begrepsforståelse).
 Tilrettelegging fokus på dysleksi, studieteknikk i fagene og personlig arbeidsplan
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Skolehelsetjenesten på OHG 

Helsesykepleier Siv 
jobber ca. 90 prosent 

skole og 10 prosent ved 
helsestasjon for ungdom 

(HFU)

Tilstede hver dag
Psykolog Ola tilstede 

hver torsdag, henvises 
via helsesykepleier

Taushetsplikt

Bidrar til henvisning 
videre i hjelpeapparatet Helsesøsters hjørne

Undervisning: Rus og 
positiv seksualitet. 

Forebygging av 
seksuelle overgrep

Helsestasjon for 
gutter(HFG)

21.03.2022 25

Presenter Notes
Presentasjonsnotater
Siv:  HEI ALLE, JEG TENKER FORTSATT AT JEG HAR VERDENSBESTE JOBB. Kjernetid  kl 9-15 : Møter utenfor OHG HFU HVOR?  Drammensveien 60  HFU og HFG  en del av skolehelsetilbudet  Helsestasjon for gutter hver onsdag 16.00-19.00. Holder til Majortstua samme lokaler som Ung Arena.  Kun de som definerer seg som menn som jobber, lege, helsesykepleiere psykolog, ruskonsulent Taushetsplikt helsepersonelloven «Jeg vil alltid være på din side men ikke sikkert vi alltid er enige. Følger Nasjonalfaglige retningslinjer for skolehelsetjenesten.HUSK OVER 16 ÅR HELSERETTSLIG MYNDIGTimebestilling:  via sms og drop- in 24 t. PSYKOLOG  OLA HVER TORSDAG HENVISES VIA HELSESYKEPLEIER.  Møter ungdommen på ungdommens arena tilbyr 5- 10 samtaler evt henviser videre Tall fra skoleåret 2020/2021:Jenter: 426gutter: 302Så totalt besøk skoleåret 2020/21: 728HVA KOMMER UNGDOMMEN FOR? SAMTALER VEILEDNINGFysisk helse: Skader, smerter, vondter, Søvn kosthold Psyke og soma hører sammen.OBS ET RENN ETTER SMERTESTILLENDE. SKOLEHELSETJENESTEN DELER IKKE UT DETTE. DET MÅ UNGDOMMEN HA MED SEG SELV. RUS ER HOVEDTEMA I DAG Psykisk helse: IDENTITET  hvem vil jeg være? Hvem vil jeg ikke være? spiseproblemer, kjærlighet, tristhet/sorg, konflikter, ensomhet, prestasjonsangst, indre press, stiller veldig høye krav til seg selv. stress, lav selvtillit, alvorlig psykisk lidelse, prodromalfasen/før sykdomsutbruddSeksuell helse:, prevensjonveiledning , info om SOI, graviditet/abortTesting: graviditet, klamydia OG ANNEN SOI, HELSESØSTERS HJØRNE  HITTIL I ÅR: VG1 GOD START SAMMEN MED PSYKOLOGENE FRA UNG ARENA OSLO VEST.  DIN IDENTITET   Hvem er jeg? Hvem vil jeg være? Inkludere andre? GOD START VG3 OG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE ALLE TRINN.ANDRE TEMA ER TIPS OG TRIKS I HVERDAGEN, PREVENSJON OG POSITIV SEKSUALITETFORTSATT MYE  STRESSMESTRING OG UTENNFORSKAP SELVOM DU ER  INNENFOR.  MENINGKOKKVAKSINE GRATIS FOR AVGANGSELEVENE I V3 OG V2 YRKESDAG. ELLERS KR 400;-GJENNOMFØRES I CA UKE 7 2022. TIL HOVEDTEMA FRA OSS I DAGU.T OG RUSKONSULENT ALEKSANDER SKAL GJENNOMFØRE RUSFOREBYGGENDE UNDERVISNING OG FØRST UT ER VG1



 

     

    
   
 

    
 

   

Alle klasser hadde rusforebyggende undervisning 
i høst ved helsesykepleier og ruskonsulent (bydel)

21.03.2022 26

 Alkohol, hva er 
utfordringen med dette?

 Hasj, marihuana og andre 
stoffer. Hva 
er utfordringen med 
dette?

 Konsekvenser
 For mye?
 Nulltoleranse for kjøp/salg 

og bruk i skoletiden og på 
skolens område

Hvem kan du kontakte dersom
du ønsker samtale om 
pause/reduksjon eller slutte?

Er du bekymret for en venn?

Hva handler det om?

https://tv.nrk.no/serie/rus

Presenter Notes
Presentasjonsnotater
Siv: opplegg med rusforebyggende undervisning i alle klassene på skolen og gjennført for Vg1  i uke 44. Det er et  90 minutters opplegg på aud 3. I VG2 og VG3 gjennomføres undervisningen i uke 4 og 5. Vi møter ikke ungdommene med en pekefinger. Målet er bidra til at de kan gjøre gode valg for seg selv, få hjelp til reduksjon eller å slutte .Klare å si nei.   Har med erfaringskonsulent som deler sine erfaringer Skolen har en egen rusinstruks ved mistanke om kjøp, salg og/eller bruk? Nulltoleranse? HVA SIER UNG I OSLO UNDERSØKELSEN 2021?  Stressreduksjon �Hvilket miljø preger virke stoffer �- fylle tiden med noe hvis slutte� - hun sluttet etter 3 av – sluttet av seg selv   Konsekvenser �- hva kan være konsekvensen av for mye rusbruk over tid?  En annen dimensjon er I 2019 ble det anmeldt 1525 voldtekter til politiet hvor utsatt var over 14 år. Av disse er 655 festrelaterte voldtekter, som utgjør 43% prosent av alle voldtekter av personer over 14 år (Kripos,2020).  er som regel et høyt alkoholkonsum med i bildet, slik at utsatt ikke klarer motsette seg handlingene. I tillegg er utsatt og utøver unge, mellom 16 og 22 år (Kripos,2019) det er store mørketall. � �Hvordan påvirker stoffet, her og nå, og på lang sikt�58 -åring mann røyket hasj siden 11-12 husker ikke så mye Er det ufarlig med psykoaktive stoffer?� - som lsd, hasj marihuana, �får ikke reisning, hukommelse, klarer ikke lese mer Avhengighet� - hekta på følelsen� - være i den tilstanden gir trygghet Alkohol, hva er utfordringen med dette?� Måtehold i ung alder� Hva fører alkohol til? � Hasj eller Alkohol som getaway drug, For mye?� Forsvarsløshet – sjef i eget liv - 16 år hjemme alene fest, 80 stykker. Hvem kan du kontakte dersom du ønsker samtale om pause/reduksjon eller slutte� Er du bekymret for en venn?   Siv Skovli  tredje etasje HFU – tirsdager �Ruskonsulent HFG UNG ARENA OSLO VEST.VI VIL ANBEFALE DERE Å SE  SERIEN RUS MED LEO ADJIC . PREMIERE I GÅR PÅ NRK. SELV OM DET ER I BERGEN ER DET SAMMENLINART MED OSLO.  VI KOMMER TIL Å HA MED KLIPP INN I UNDERVISNINGEN FOR REFLEKSJON/SAMTALE.  



 

     

    
   
 

    
 

   

Tips til dere foreldre

Vis bekymring og sett grenser

Samtidig som dere er tydelige på at 
barna deres kan komme til dere for hjelp når
eller hvis de trenger hjelp til å slutte med rus

Hold på de faste familierutinene /aktivitetene

Sjekk ut rusinfo.no

21.03.2022 27

Ofte et sjokk å oppdage at barnet ditt 
ruser seg

Det er vanlig å kjenne seg mislykket som 
forelder

Prøv å ha fokus på det som er bra og 
fremskritt, ikke kun rusbruken

Formidle til barnet ditt at du/dere ikke 
anerkjenner rusbruken

Presenter Notes
Presentasjonsnotater
ET KAN LETT KJENNES UT SOM AT DU IKKE HAR KLART OPPGAVEN MED Å LOSE BARNET DITT  TRYGT GJENNOM  LIVETOG RUSTE DET TIL VOKSENLIVET.  DET GJELDER OM BARNET  ER 16 ELLER 40 ÅR.  MANGE FORLEDRE KJENNER PÅ DISSE FØLELSENE.  mange blir redde og frustrerte Det er viktig å huske på at selv om barnet ditt ruser seg, uansett hvor mye eller lite; så betyr det ikke at alt det andre hen er, forsvinner.  Det å kun ha fokus på rusbruken, og ikke se det positive de klarer eller fremskrittene ditt barn viser, vil kunne skape større avstand mellom dere.Dere kan selvdagt også ta kontakt med meg. Jeg kan bidra til hvordan komme videre I hjelpeapparatet.  DET ER VIKTIG Å OPPRETTHOLDE GODE RUTINER I FAMILIEN. KANKJE ER DET YNGRE SØSKEN SOM OGSÅ TRENGER DERE. HVA ER DET SOM ER TYPISKE RUTINER OG AKTIVITER FOR AKKURAT DERES FAMILIE? FELLES SØNDAGSMIDDAG? FREDAGSPIZZA? BRETTSPILL?  TURER, JAKT. HVA VET JEG… FORTSETT MED DET. PRØV Å FINN I HVERT FALL ET FELLESMØTEPUNKT I LØPET AV UKEN. 



 

     

    
   
 

    
 

   

Russetid for Vg3 – er for 3. klasse

Russetiden: 22. april – 17. mai

Ofte blir særlig jenter i vg1 invitert på rulling og andre arrangementer.
Vi anbefaler ikke dette, så pass på. Kanskje ikke "overnatte hos en venninne" 
eller dra "på hyttetur" akkurat denne perioden 
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Vi trenger dere foresatte 
med på laget!

• Foresatte begrenset tilgang i VISMA  – men snakk med ungdommene 
og sett dere sammen og se på eks ITS og VISMA. Ved bekymring: Ta 
kontakt med oss !

• Valg av programfag for Vg2 – Valget er nå tatt, men justeringer er 
fortsatt mulig ved feilvalg. Snakk med ungdommene – og be gjerne 
oss om råd!
 Tilstedeværelse er nøkkelen til å bestå i fag 
 Trivsel og mestring.
 Elevtjenesten ved OHG jobber med å støtte eleven, men vi 

vil gjerne samarbeide mer med dere hjemme for å få 
til dette enda bedre.

Ta kontakt med meg! 

Olav Birkeland– olav.birkeland@osloskolen.no
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Kontakt oss gjerne:
Rådgiver Olav Birkeland: olav.birkeland@osloskolen.no
Studieleder Nils Helge Rud: nils-helge.rud@osloskolen.no
Trinnleder Ane Berg Tomter: ane.tomter@osloskolen.no

mailto:linda.skara@osloskolen.no
mailto:nils-helge.rud@osloskolen.no
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