
Velkommen til 
foreldremøte 1SRA

Onsdag 24. august 2022
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Agenda for møtet

• Klassen og klassemiljø

• Orientering om SR – og 
muligheter i yrkesfaget

• Utplassering i bedrift 
• Litt om regler på skolen



Kontaktpersoner
Kontaktlærer: 

Fredrik Nielsen
466 44 171 
epost: fredrik.nielsen@osloskolen.no
Synne Verlo Breien
951 12 577
Epost: synne.breien@osloskolen.no

Rådgivere: 
Nikolai Engelstad 920 19 687
Avdelingsleder: 

Åshild Andersen 926 59 034
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Klassemiljø – 1SRA 
Ca 30 elever fra mange ulike skoler 

1/3 jenter og  2/3 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 mandag kl. 1220-1250
• Sikre god informasjonsflyt 
• Klasseregler 
• Trivsel
• Fag

• Jevnlig rotering av plasser 
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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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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 



Hva er salg, service og reiseliv?
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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



Utplassering i bedrift – YFF (Yrkesfaglig fordypning)

Praktisk info: 

Utplassering i bedrift på onsdager i hele VG1, pluss 
hele uke 45 og uke 11.

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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Handelsbrenneriet – vårt verksted!
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En læringsarena i hjertet i 
elevmiljøet til 950 elever på 
OHG

Elevdrevet

Alle elever må ha baristakurs og kurs i 
hygiene

Tverrfaglig fokus
1. Planlegging, administrasjon og sikkerhet
2. Markedsføring og budsjett
3. Innkjøp
4. Cafèdrift (baristakurs og kurs i hygiene)
5. Regnskap og evaluering
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Overnattingstur onsdag 
7.9 – torsdag 8.9

Yrkesfagsklassene reiser sammen med 
8 lærere

Sjøglimt Leirsted ved Halden

Gratis

Overnatting skjer i atskilte jente-og
gutterom 

Dere får egen informasjon om dette 
sammen med denne presentasjonen.
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Praktisk informasjon

Skoleplattform Oslo
• Skolens hjemmeside
• Bruk ID-porten for å logge inn
• It's Learning (timeplan, lekser, 

karakterer)
• Visma (Skoleplattformen)
Begrenset info tilgjengelig

• Skolemelding Osloskolen (app) 
og melding på skoleplattformen 
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Trykk her!



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)

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

Høyt fokus på tilstedeværelse



Lærling – hva innebærer
dette? 
Læreplass – etter to år på OHG

Lønn i læretiden: 

1. halvår: Du får 30 prosent av begynnerlønn
2. halvår: Du får 40 prosent av begynnerlønn
3. halvår: Du får 50 prosent av begynnerlønn
4. halvår: Du får 80 prosent av begynnerlønn

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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Kommende foreldremøte

Elevtjenesten

27. oktober

Foreldremøte på skolen

1. desember

Dette møtet vil dreie seg om fagvalg. 

Her vil det bli anledning til å treffe faglærerne
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