
Velkommen til klasse 
1SRA

Foreldremøte 
torsdag 01.12.22

1SRA er sannsynligvis den beste klassen som 
noen gang har gått på OHG. 

Her er alle velkommen! 

Klassen er full av forskjellige type mennesker, 
men alle bånder superbra. Det er lættis, folk 
respekterer hverandre. Det er mye kødd og 
høylytte diskusjoner. Vi er en vill gjeng da vi ikke 
er redd for å drite oss ut, det fører uansett bare 
til latter. 

I timen er vi bare glad med mindre vikaren er litt 
sta. Vi i 1SRA snakker i ett, det er det som gjør 
oss komplett. Det er chill å gå i 1SRA, alle har 
store personligheter og alle blir sett. 
Salg styrer Handelsbrenneriet. Uten oss hadde 
det blitt null. Vi er her for det sosiale der 
ingenting stopper oss. Vi er unike! 



Kontaktpersoner
Fredrik Nielsen Kontaktlærer 1SRA Fredrik.nielsen@osloskolen.no 46 64 41 71

Synne Verlo Breien Kontaktlærer 1SRA Synne.breien@osloskolen.no 95 11 25 77

Nikolai Engelstad Rådgiver Nikolai.engelstad@osloskolen.no 92 01 96 97

Åshild Lian Andersen Avdelingsleder Ashild.andersen@osloskolen.no 92 65 90 43
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Litt om klassen
Miljøet i klassen 
• Bra gjeng
• Varierende motivasjon
• Snakk gjerne hjemme om viktigheten av robusthet – evnen til 

å stå i ting selv om det er kjedelig/vanskelig. Viktig for 
arbeidslivet

Nærvær 
• Vi starter hver dag kl 08.30
• Onsdager skal elevene jobbe på praksisplassen sin
• Forsentkomminger



Hva skjer fremover?
Hyggelige dager i desember: 
• 13. desember Luciamarkering 
• 20. desember grøtfest i aulaen
• Julekalender på elevsiden på facebook
• Aktivitetsplan - ligger på Skoleplattform Oslo - dokumenter for 

elever og på OHG sin hjemmeside

NB! Terminprøve i programfag tirsdag 
13.desember

Siste skoledag før jul: tirsdag 20. desember

Første skoledag etter juleferien er tirsdag 3.januar

1.termin slutter 14.01  Karakterutskrift deles ut og 
skal vises til foresatte
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Fravær

Elever eller foresatte må varsle skolen umiddelbart ved fravær

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

Dersom eleven har mer enn 10% fravær i faget vil eleven IKKE få karakter i faget!

Høyt fravær vil også kunne føre til stor fare for ikke vurdert i fag, fordi lærer heller 
ikke har vurderingsgrunnlag 

Det er svært viktig å komme tidsnok. Forsentkomming gjør at den som kommer for 
sent mister undervisning og forstyrrer de andre som kommer tidsnok. 
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YFF – Yrkesfaglig fordypning: 
Det viktigste faget på

Salg, Service og Reiseliv!



Yrkesfag - YFF
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Hva lykkes vi med?
• Elevene skal være i praksis en dag i uken, samt i to hele uker i skoleåret (uke 45, uke10).
• Elevene er ute i ulike bransjer og typer virksomheter, viktig før lærlingevalg. 
• Målet er å prøve seg på en ny praksisplass etter jul.
• De lærer å ha kontroll på viktige dokumenter som kontrakt, attest, søknad og CV
• For mange er det skummelt å søke jobb, så snakk gjerne med ungdommen deres om fremtidig 

praksisplass. Vi oppfordrer til at elevene bruker det nettverket de har til å skaffe praksisplass

Systematikk rundt oppfølgingen av YFF
• Følgebrev, Kontrakt, Læreplanmål følger med elvene når de søker jobb
• Faglærer besøker elevene på arbeidsplassene som regel 1-2 ganger per semester. Da 

gjennomfører vi også en fagsamtale. Praksiserfaring blir også knyttet til arbeid på skolen.
• Besøkslogg, fagsamtale og praksisnært arbeid på skolen danner grunnlaget for vurderingen av 

elevene i faget.



Hva skal jeg 
velge i VG2?



2 retninger dere kan velge i VG2

OHG vil ha:
EN klasse for Salg og 
Reiseliv (ca 18 
elever)

EN klasse for 
Service, Sikkerhet og 
Administrasjon (ca
18 elever)

Søknadsfrist er 1 mars 2021



Fag- og timefordeling

Salg og reiseliv (VG2)
Fellesfag
2 timer kroppsøving
4 timer norsk
3 timer samfunnskunnskap

Programfag
5 timer Kultur og kommunikasjon
5 timer Markedsføring og innovasjon
5 timer Forretningsdrift
8 timer Yrkesfaglig fordypning YFF

Service, sikkerhet og administrasjon (VG2)
Fellesfag
2 timer kroppsøving
4 timer norsk
3 timer samfunnskunnskap

Programfag
6 timer Sikkerhet
6 timer Administrasjon og bærekraftig drift
4 timer Kommunikasjon og yrkesutøvelse
8 timer Yrkesfaglig fordypning YFF



Hvorfor velge VG2 Salg og 
Reiseliv?



Lærling i Reiselivsfaget betyr hva?

Aktuelle arbeidssteder

Reise- og bookingbyråer, hoteller, resepsjoner, turoperatører, jernbaneselskaper, 
event- og attraksjonsbedrifter, turistkontorer og fergerederier, kabinpersonale.

Personlige egenskaper

Arbeide selvstendig, planmessig og effektivt, ofte i høyt tempo. Kunne kommunisere 
og samhandle med mennesker fra ulike kulturer og yte god service.

Gode språkferdigheter, kulturforståelse, geografiske kunnskaper og sosiale 
ferdigheter.

https://www.nhoreiseliv.no/jobb-i-reiseliv/yrker-og-
utdanning/reiselivsmedarbeider/



Arbeidsoppgaver i Reiselivfaget

kunde-/gjestebehandling

rådgivning og veiledning om reiser og reisemål

planlegging og gjennomføring av aktiviteter og opplevelser

bruk av informasjonsteknologi som salgs- og støtteverktøy

bruk av søkemotorer og bookingsystemer

reservasjon og billettering

markedsføring og salgsarbeid

Passer dette deg så velger du VG2 Salg og Reiseliv



Lærling i Salgsfaget betyr hva?

Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplassen til en salgsmedarbeider vil kunne være i en rekke private og noen 
offentlige virksomheter. Det kan være rene salgsjobber eller arbeid i butikk.

Personlige egenskaper
Må være kunde- og serviceorientert, blid og høflig, kunne ta initiativ, arbeide kreativt, 
planmessig og selvstendig, men også i samarbeid med andre.

God kommunikasjonsevne og sosiale ferdigheter er avgjørende kvalitetsfaktorer. Du bør 
ha økonomisk sans, gode språkkunnskaper og være ryddig.

https://www.youtube.com/watch?v=gARUU7JDcRw



Arbeidsoppgaver i Salgsfaget

ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp)

inngående kunnskaper om bedriftens produkter

kommunikasjon og sosial samhandling

markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid

bruk av teknologiske hjelpemidler

Passer dette deg så velger du VG2 Salg og Reiseliv



Hvorfor velge VG2 Service, 
Sikkerhet og 

Administrasjon?



Lærling i Service- & administrasjonsfaget 
betyr hva?

Aktuelle arbeidssteder

En adminstrasjonskoordinator jobber i offentlige virksomheter, resepsjon, biblioteker, 
service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Personlige egenskaper

En adminstrasjonskoordinator må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og 
effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og 
fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.

https://okstat.difi.no/laerefag-og-laerebedrifter/laerefag/kontor-og-administrasjon



Arbeidsoppgaver Service- & 
administrasjonsfaget

service, kundebehandling og veiledning

skriftlig og muntlig informasjonsformidling

kommunikasjonskanalene og publiseringsverktøyene i virksomheten

administrasjon og oppfølging av møtevirksomhet

innkjøp, budsjett og regnskapsarbeid

planlegging og gjennomføring av markedsføringsaktiviteter

løpende personalarbeid

Passer dette deg så velger du VG2 Service, Sikkerhet og Administrasjon



Lærling i Sikkerhetsfaget betyr hva?

Aktuelle arbeidssteder

Som sikkerhetsmedarbeider kan du arbeide i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler 
eller i større bedrifter som har ansatt egne vektere og sikkerhetsansvarlige.

Personlige egenskaper

Må kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig og vise vurderingsevne. 
Evne til å samhandle med andre, løse konflikter, vise empati, lojalitet, ansvar og respekt.

Skriftlig og muntlig framstilling, økonomiforståelse og gode etiske holdninger er viktig.

https://www.youtube.com/watch?v=lez-uCL0188



Arbeidsoppgaver i Sikkerhetsfaget

forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder

planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder

forebyggende vern- og sikringsarbeid samt førsteinnsats ved uforutsette hendelser

salgsarbeid og service

betjening av automatiske varslings- og overvåkingsanlegg

Konflikthåndtering

Passer dette deg så velger du VG2 Service, Sikkerhet og Administrasjon



Finne informasjon og stille spørsmål?

Vilbli:

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/salg-service-og-reiseliv/program/v.sr

Det er bare å ta kontakt med Nikolai (rådgiver) hvis dere har spørsmål/vil snakke 
om det.



Hva skjer nå?
• Programfagslærere blir her i klasserommet (lys turkis).

• Fellesfaglærerne er tilgjengelig for samtaler med foresatte på galleriene i 
3.etasje og 4.etasje (lys rosa). 

• Rammen for møtet er til kl. 20.00
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Kontaktlærere Fredrik og Synne

Forretningsdrift Fredrik og Baard

Kultur og samhandling Fredrik og Nikolai

Markedsføring og innovasjon Synne og Johan

YFF (arbeidsliv) Fredrik og Tom Arne

Engelsk Magnus og Kathleen

Matematikk Åshild og Ottar

Naturfag Steinar og Espen

Kroppsøving Preben og Vemund


