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Agenda

Nå-situasjonen – faglig og sosialt

Hver dag teller – tilstedeværelse og vurderingsgrunnlag

Heldagsprøver og vurdering

Vitnemål og kompetansebevis

Videre studier?

Russetid og avslutningsarrangement
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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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Rektor orienterer om status
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Faglig nivå Vg3 – et ikke helt entydig bilde

Mange mestrer godt ut fra egne forutsetninger og har lite fravær – bra !

• Fine terminkarakterer i hovedmål og flere programfag

Men vi ser at det er varierende faglig nivå for flere 

• Spesielt i matematikk er det et etterslep etter to år med ustabile rammer - flere elever erfarte et lavt 
mestringsnivå til termin 1

• Motivasjonen for å jobbe med skolefag er lavere enn før pandemien, og vi må minne om at selv om 
elevene ikke kommer opp til eksamen er det viktig å sikre læring og en bred standpunktkarakter

• Hva gjør skolen: Ikke store faggrupper, tilbud om leksehjelp to ganger i uken, tilpassede 
vurderingssituasjoner, studieteknikk-kurs (Olav Schewe – Superlæring), regelmessige 
klasselærerrådsmøter, tett skole-hjem

Fokus på å være tilstede i vurderingssituasjoner og bevisste på å være "aktiv" i timen 
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Fokus på sosiale tiltak er viktig! 

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

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

• Alle Vg3-klassene har vært/skal på Escape Room-utflukt

• Revy! Spilles t.o.m. fredag 11.mars kl.1900
– mange elever på Vg3 er engasjert i revyen

• Temadager og frokostutdeling

• Ekskursjoner og reiser

• Egen motivasjonsgruppe jobber 
med flere tiltak, elevene har også 
selv meldt inn ønsker
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Vurderinger og heldagsprøver 
våren 2022

10.03.2021



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.
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benyttes alltid lyse 
bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
lovlige farge
kombinasjoner.

Vurderinger og heldagsprøver våren 2022

Matematikk S2 tirsdag 5. april

Matematikk R2 torsdag 21.april

Muntlig vurderingsdag i norsk fredag 8.april

Fremmedspråk nivå I+II torsdag 21.april

Byomfattende norsk fredag 22.april

Byomfattende IT2 tirsdag 26.april

Fagdager vil også ha vurderinger

Vi leter etter et bredt vurderingsgrunnlag  – oppmøte i undervisningen er derfor svært 
viktig
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Eleveksamen er avlystvåren 2022

Privatisteksamen gjennomføres

Se også udir.no for mer informasjon

09.03.2022 9
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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. 
Hurtigklagefrist er 2 dager. Førstnevnte behandles før sommerferien, sistnevnte til høsten

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

For å få vitnemål må alle fag være bestått (minst karakteren 2), og alle krav om antall 
fag/timer og antall fordypninger være oppfylt

Førstegangsvitnemål gis når alle fag og eksamener er tatt mens man er elev i en ordinær 
videregående skole (normalt i løpet av tre år). Egen kvote i Samordna opptak, men f.eks. 
ikke i utlandet

Mangler man fag eller beståtte eksamener pga. stryk, IV eller fordi man har vært 
deltidselev, får man kompetansebevis

Ordinært vitnemål gis når kravene til vitnemål er oppfylt, men ikke kravene til 
førstegangsvitnemål. En elev kan ha flere vitnemål, men kun få førstegangsvitnemål én 
gang
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Førstegangsvitnemål: spesielle tilfeller

Stryker man i standpunkt og består særskilt eksamen påfølgende termin, får man likevel 
førstegangsvitnemål

Får man IV i standpunkt i Vg3, får man uansett ikke førstegangsvitnemål. Det er derfor 
bedre å få en dårlig karakter i et fag enn ikke å få noen karakter (IV)!
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Privatisteksamen våren 2022 og vitnemål

Elever som skal ta skriftlig privatisteksamen for å forbedre fag må vente på sensuren fra 
skriftlig eksamen før vi kan lage vitnemål og får dette ikke til utdelingen/avslutningen 15. 
juni

Studieleder sjekker om karakteren er bedre enn standpunkt fra tidligere eller ei
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Vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) –
Samordna opptak og vitnemål på engelsk

Vitnemål blir overført fortløpende til NVB når de er generert, kontrollert og skrevet ut på 
skole

Kompetansebevis kommer ikke i NVB (gir ikke studiekompetanse siden alle fag ikke er 
bestått

De som ønsker vitnemål på engelsk (eller ev. kompetansebevis), kan bestille det ved å 
skrive seg på liste som legges ut på skolen kontor etter påske – da blir de ferdige sammen 
med det norske vitnemålet til utdelingen i juni

Elever som senere tar opp fag etter videregående og trenger nytt (ordinært) vitnemål 
kan få det ved henvendelse til skolen
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Hvordan bestemme seg?

Å stå i en prosess

Hjelpe med å utvikle verktøy for å gjøre gode 
valg

Bruke egen karrierehistorie

«Verdens verste menneske»

Uke 13 og 14, karriereveiledning i lunsjen –
møte forberedt og med konkrete spørsmål
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Vi trenger dere foresatte 
med på laget!

▪ Tilstedeværelse er nøkkelen til å bestå i fag 

▪ 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! 

Kathleen Hammervold Gundersen –
kathleen.gundersen@osloskolen.no eller 93 81 
07 91 
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Veien videre - mange alternativ

1. Studier på universitet eller høyskoler i Norge

2. Studier i utlandet

3. Folkehøgskole 

4. Forsvaret

5. Andre muligheter/private utdanningssteder

6. Jobbe / ta opp fag / reise
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Studier i Norge

Frist  20. april

Inntil 10 prioriterte studier

Endre på prioriterte rekkefølge fram til 1. juli

Elektronisk vitnemål fra vgs er tilgjengelig via database

Eventuell annen dokumentasjon lastes opp senest 1. juli

Svar på hovedopptaket 20. juli

Svarfrist 24. juli, du har 4 dagers betenkningstid før du må gi svar
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Studier i utlandet

1. Kan være en lang prosess som gjerne bør starte allerede ett år i forveien, særlig for 
universitet i USA, men varierer mye fra studiested til studiested. Land i Europa er 
enklere

2. Ta direkte kontakt med lærestedene

3. Ta kontakt med www.ansa.no

4. Ta kontakt med www.sonor.no

5. Norske tilleggspoeng gjelder ikke i utlandet

http://www.ansa.no/
http://www.sonor.no/
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Karriereveiledning i Vg3 på OHG
Karrierelæringsøkter, bli kjent med nettsidene utdanning.no og samordnaopptak.no

Individuell veiledning, drop-in eller avtale

Universitetsturnéen

Utdanningsmessen

Besøk av ulike studiesteder: 

• Politihøyskolen

• Norges Handelshøyskole

• NTNU

• Folkehøyskolene

• BI
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Gode nettsteder

Hjemmesidene til lærestedene

www.samordnaopptak.no

www.utdanning.no

https://karriereveiledning.no/

www.tautdanning.no

www.ansa.no

www.sonor.no

https://education.usa.no/

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.utdanning.no/
https://karriereveiledning.no/
http://www.tautdanning.no/
http://www.ansa.no/
http://www.sonor.no/
https://education.usa.no/
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Trygg russefeiring
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Russetid – viktig med godt samarbeid med russen

OHG er en "russeskole" – på godt og vondt

• Mange av våre elever er på buss/konsept

Skolen har i utgangspunktet ingenting med russefeiringen å gjøre, 
men vi ønsker oss en hyggelig russetid og avslutning for alle, et 
godt samarbeid og at ingen blir syke, smittet eller skadet

Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og 
godkjennes av skolens ledelse 

Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område og besøk 
av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Ingen overnatting på 
skolens områder

Minner elevene jevnlig om å passe på orden- og adferdskarakteren

09.03.2022 26
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Russetid – viktig med godt samarbeid med russen

Vi har avtale med russen første dag hvor det er lov med russeklær (22. april). Vi har en 
tradisjon for å ta en fotografering på trappa denne dagen ☺

Det serveres lett frokost, kaffe og te fra ca. kl. 0745 skoledager i russeperioden til alle 
Vg3-elever. Vi skal ha innebandykamp mot lærerne og pølselunsj ute – skal ha fokus på å 
gjennomføre så mange hyggelige aktiviteter som mulig  

Alle Vg3-elever har fått tilbud om vaksine mot meningokokk/smittsom 
hjernehinnebetennelse

• Nimenrix vaksinen varer i 10 år
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Russetid – viktig med godt samarbeid med russen

Eget trinnmøte for elevene tirsdag 15.mars med tema 
russetid

• Helsesykepleier vil snakke med elevene om betydningen av 
nærvær, næringsrik mat, varme klær, passe på allmenntilstanden 
– og kanskje det viktigste: Vise at vi bryr oss, og følge opp med 
forebyggende samtaler

• Ledelsen snakker om de viktige månedene som ligger foran oss 
og veien til vitnemål 

• Politi/vegvesenet snakker om sikkerhet i russetiden

Foreldre, dere er viktige i ungdommens liv! 

• Hjelp ungdommene deres å ha fokus på det de får til, ikke det de 
ikke får til

• Hva gir glede, kraft og energi? 

09.03.2022 28
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Høytidelig avslutning 
onsdag 15. juni kl. 18 - velkommen! 
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Kontakt oss gjerne:
Rektor Camilla K. Mehl: camilla.mehl@osloskolen.no
Trinnleder/ass. rektor Tone Fairway: tone.fairway@osloskolen.no
Rådgiver Vg3 Kathleen H. Gundersen: kathleen.gundersen@osloskolen.no
Studieleder Nils Helge Rud: nils-helge.rud@osloskolen.no

Tusen takk for møtet!
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