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• Klassen og klassemiljø

• Orientering om SR – og muligheter 

i yrkesfaget

• Utplassering i bedrift 

• Litt om regler på skolen
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Agenda for møtet
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Klassemiljø – 1SRA 

30 elever fra mange ulike skoler 

7 jenter og  23 gutter

Jobber mye med å bli kjent i starten for å skape trivsel og godt miljø

Velkomstsamtale/kontaktlærers samtale med elevene

Samarbeidsøkt «klassens time»  hver tirsdag kl. 1220-1250

• Sikre god informasjonsflyt 

• Klasseregler 

• Trivsel

• Fag

• Jevnlig rotering av plasser ☺

19.08.2021 4



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Hva er salg, service og reiseliv?
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https://www.youtube.com/watch?v=A8lWLvVLIjM
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Utplassering i bedrift – YFF (Yrkesfaglig 
fordypning)

Praktisk info: 

Utplassering i bedrift på onsdager i hele VG1, pluss hele uke 45 og uke 10.

Elevene er også ute flere dager i november. Det gir vi videre info om

Lærer på praksisbesøk i alle bedriftene

Formål:

Forberedelse til lærlingperioden

Arbeidserfaring – gjerne fra to ulike bedrifter 

Kompetansemål

Personlige egenskaper og evner like viktig som faglige ferdigheter
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Fagene på salg, service og reiseliv

Alle karakterer og fravær står på 
kompetansebeviset til eleven etter endt 
Vg1 SR
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Avgangskarakterer etter Vg1 SR

•Forretningsdrift

•Markedsføring og innovasjon

•Kultur og samhandling

•Yrkesfaglig fordypning (arbeidsliv)

•Tverrfaglig «tentamen» jul / vår

Alle programfagene 

Matematikk 3 timer per uke

Naturfag 2 timer per uke

Engelsk 5 timer per uke

Kroppsøving i tillegg



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Klassens timeplan
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* Vi gir beskjed skriftlig til elevene hvis vi endrer timeplanen en dag pga tur, bedriftsbesøk etc
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Handelsbrenneriet – vårt verksted!
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Endelig en kaffebar på 
skolen!

Skal være elevdrevet

Alle elever må ha baristakurs og kurs i 
hygiene

1SRA skal bli eksperter – elevene kan 
kurse andre klasser som eventuelt skal 
drive kaffebaren

Tverrfaglig fokus

19.08.2021 10



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Orden og atferd

Fokus på dannelse - orden og atferd står sentralt

Klassemiljøet denne høsten – vi arbeider med godt arbeidsmiljø!

Reiser oss når timen starter ☺

Klassekart

Ingen mobilbruk i timen

• Ordenskarakter 

– Forsentkomming – punktlighet 

– Udokumentert fravær

– Arbeidsinnsats 

– Møte forberedt og ha med læremidler

• Atferdskarakter

– Oppførsel overfor medelever, lærere og andre

– Omtanke og respekt for andre

– Ureglementert bruk av PC eller mobiltelefon i time

Merk! 
Orden og atferdskarakterer kommer på vitnemålet 
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Innføring av fraværsgrensen er utsatt, så det er ikke behov for legeerklæring. 

Melding fra foresatt via skolemelding er nok.

Ved innføring av fraværsgrense:

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke

få karakter i faget.  

Eleven må legge frem relevant dokumentasjon (f.eks. legeerklæring) for å få fravær

unntatt fra fraværsgrensen.

Skolen oppfordrer sterkt til ikke å legge feriereiser osv. på skoledager (må søkes om)

Elev/foresatt gir beskjed til kontaktlærer hvis eleven er syk (sms)

I karantene? Eleven gjør avtalt arbeid hjemme

Elev/foresatt får skriftlig varsel hvis elev står i fare for å ikke få karakter i et fag.

Fravær for hvert skoleår blir ført på vitnemålet

NB! Dersom eleven ikke er på vurderingssituasjoner får ikke eleven 
karakter i faget (selv om han/hun har dokumentasjon)

Høyt fokus på tilstedeværelse
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Lærling – hva innebærer
dette? 

Læreplass, lærekontrakt, arbeidsavtale

Lønn i læretiden

Opplæring etter læreplanen i faget

Avslutter med fag- eller svenneprøve –
Yrkeskompetanse

Rett til 1 års påbygging etter bestått
fag- og yrkesopplæring

God plattform for jobb eller videre
utdanning som fagskole, mesterbrev
og Y-veien
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Mer informasjon?

oslo.vilbli.no

utdanning.no

Rådgiver

For spørsmål skolen ikke kan 
svare på: Kontakt 
inntakskontoret

http://www.vilbli.no/
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Informasjon

Skoleplattform i Osloskolen (meldinger i

portalen) http://ohg.vgs.no 

• Itslearning (faglig)

• Visma InSchool (fravær): 
https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/36
0049745131-Visma-InSchool-
Introduksjonsvideo-til-foresatte

Skolemelding foresatte

Informasjon og kommunikasjon med lærere.

(app på mobil/nettbrett Google Play/AppStore)

Facebook og Instagram

Viser litt om hva som rører seg på skolen i
hverdagen

https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360049745131-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-foresatte
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Neste foreldremøte er: 
(20. oktober på TEAMS, med R-team) 

2. desember;  Da møter dere faglærerne også. 
Takk for oss!


