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Todelt foreldremøte 

Først en generell orientering fra ledelsen og rådgiver
• Siden sist
• Fagvalg og skoleplass
• Fokusområder fremover
• Forventninger

Faglærere deltar ikke i dag, men vil ta kontakt med foresatte rett etter foreldremøtet  - der 
hvor vi ser et behov for et forsterket samarbeid. I tillegg kan du finne kontaktliste over ansatte 
på våre nettsider, hvis foresatte selv ønsker avtale en dialog direkte med faglærer.



 

     

    
   
 

    
 

   

 

Studieleder orienterer
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Siden sist 

Grønt nivå 
• Skolen driftes stort sett som normalt! 
• Høyt smittetrykk i Oslo påvirker fravær elever og ansatte
• Minner om nye isolasjonsregler fra 1.2 – nå kun krav om 4 dager i isolat

Karakteroppgjør termin 1 
• Noe lavere gj. snittskarakter (4.0) grunnet svakere resultater i matematikk
• Noen flere som ikke fikk karakter grunnet for mye fravær
• Bedret situasjon i fremmedspråk,  god effekt av ekstratiltak i høst 
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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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Fagvalgsprosessen til Vg3 er i gang

Prøvevalg avholdt denne uken

Endelig fagvalg i Visma InSchool med siste frist 18.02.

Mulig å ombestemme seg senere, men kun dersom plass etter vinterferien

Ved spørsmål om fagvalg/krav til vitnemål – ta kontakt med studieleder 
eller rådgiver
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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
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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 fremmedsopråk) – 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 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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Skoleplass og eksamen

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

Hak av for 'ja' til forhåndssvar! (lett å glemme å svare i sommerferien)

I Vg2 skal alle elever ha én eksamen i ett avgangsfag – enten skriftlig eller muntlig 
(dersom eksamen ikke avlyses for elever)

Avgangsfag i Vg2 er fremmedspråk og alle programfag (samt 2P) – uavhengig om 
man fortsetter med dem i Vg3 eller ikke 
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Foresattes innsyn i Visma InSchool

Begrenset innsyn

Fag og karakterer under 
'Historikk' og 'Fag'
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Rådgiver for Vg2
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Info fra rådgiver på trinnet

Utfordringer på starten av andre termin:
• Mange elever har stort fravær fra i høst, og fraværet kan se ut til å holde 

seg høyt fortsatt denne terminen.
• 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 mange kan det 
være vanskelig å be om hjelp, og å vite hvor og hvordan man skal ta fatt. 
 Tiltak: små grupper i fremmedspråk, jobbes med å få på plass liten 

gruppe i matte, utvidet tilbud om leksehjelp både tirsdager og torsdager 
(også i norsk/begrepsforståelse).

 Tilrettelegging fokus på dysleksi, studieteknikk i fagene og personlig 
arbeidsplan

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

• Valg av programfag for Vg3 – snakk med ungdommene og støtt dem i å ta 
gode valg. Be gjerne oss om råd!
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Vi trenger dere foresatte 
med på laget!

 Tilstedeværelse er nøkkelen til å bestå i fag 
 Elevene er ikke helt voksne selv om de nærmer seg 18 år 

(husk samtykkeskjema).
 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! 

Linda Skåra – linda.skara@osloskolen.no eller 92 29 04 19
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Helsesykepleier
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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)

Meningokokk vaksine
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Tips og triks i hverdagen



 

     

    
   
 

    
 

   

Hvordan få gode hverdagsrutiner?
Del opp semesteret i tre: 
 Vinterferie
 Påskeferie
 Vår/sommer
 Lag en plan for perioden
 Sett realistiske mål
 Ukeplan
 Prioriteringsliste
 Ta en ting av gangen

 Stå opp til fast tid hver morgen. 
 Sett av litt tid hver morgen til å gjøre noe hyggelig

 Vær ute i dagslys og få frisk luft. Vær fysisk aktiv. 

 Ha fokus på det du får til, ikke det du ikke får til. 

 Hva gir deg kraft og energi?



 

     

    
   
 

    
 

   

Rusforebyggende undervisning 
skoleåret 2021-2022
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 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



 

     

    
   
 

    
 

   

Tips til dere foreldre

Vis bekymring og sett grenser

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

Hold på de faste familirutinene /aktivitetene

Sjekk ut rusinfo.no
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Ofte et sjokk å oppdage at oppdage at 
barnet ditt ruser seg.

Det er vanlig å kjenne seg mislykket som 
forelder.

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

Formidle til barnet ditt at du/dere ikke 
anerkjenner rusbruken



 

     

    
   
 

    
 

   

 

Trinnleder

04.02.2022 21



 

     

    
   
 

    
 

   

Fokus på sosiale tiltak 

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

 Alle VG2-klasser har vært på Escape Room-utflukt
 OHG-Games: En rekke aktiviteter der elevene 

konkurrerer klassevis , for eks. bordtennis-
turnering, trappeløp, FIFA på PS4, sjakk osv.

 Revy – snart premiere! Intensivuke i vinterferien 
– alle som vil kan være med å hjelpe til der

 Temadager og frokostutdeling
 Ekskursjoner til tinghuset, 22. juli senteret osv.
 Egen motivasjonsgruppe jobber 

med flere tiltak, elevene har også 
selv meldt inn ønsker.
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Hva skjer nå?

Etter møtet oppfordrer vi foresatte til å være tilgjengelige på telefon i kveld, da 
enkelte faglærere vil ta kontakt for en samtale vedrørende din ungdom. 

Ønsker du å avtale en samtale finner du kontaktinfo på vår nettside.

Takk for møtet
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Kontakt oss gjerne:
Rådgiver Linda Skåra : linda.skara@osloskolen.no
Studieleder Nils Helge Rud: nils-helge.rud@osloskolen.no
Trinnleder Linn Blomfeldt: linn.blomfeldt@osloskolen.no
Helsesykepleier Siv Skovli: siv.skovli@osloskolen.no
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