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Agenda

Siden sist

Smittesituasjonen OHG, rødt nivå og hybrid modell

Digital undervisning fremover 

Vg1-trinnet 

Faglig nivå 

Studieleder orienterer! 

Foresatte til elever vi erfarer trenger ekstra støtte vil bli kontaktet i 
etterkant av møtet
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Vi ønsker dialog med dere! 

Har dere spørsmål kan dere bare sende disse inn underveis på chatten  

Vi besvarer noe underveis og setter også av litt tid til slutt til spørsmål!  
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Siden sist

Vel gjennomført 1.termin i alle fag  - snitt 4.2 

Mye fokus på trivsel og trygghet i klassene –
koronavennlige aktiviteter 

• Juleaktiviteter, pysj-/kosedag, toddy, Valentine, 
temakahoot, påskekos mm

Digital Åpen dag hvor flere elever på trinnet ga sitt 
bidrag 

• Svært gode søkertall til høstens Vg1-trinn

Gjennomført en digital revy med gode anmeldelser 

Markert oss i realfags-OL og i fylkesmesterskap UB

Fagvalg – alle får de fagene de har valgt

Matteverksted vinterferien
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Smittesituasjonen på OHG – fra rødt til digital 
undervisning

• Sporadiske smittetilfeller under pandemien, men utbrudd på OHG uka før 
vinterferien på Vg2 og Vg3

• Får litt spørsmål om tilstrekkelige smittevern på onsdager – vi mener dette 
ivaretas

• Smittevern er et felles ansvar  - spent på hva som skjer etter påskeferie

• Digitalt frem til 6. april – planlegger for rødt nivået etter dette

• Mange syns hybrid (gruppe 1/gruppe 2) har vært krevende, vi har vurdert 
mange andre ulike løsninger – "det beste av mange dårlige"?

• Fysisk undervisning er helt klart det beste!
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Digitalskole – utfordrende for mange

Elevene logger seg på Teams - godt oppmøte!

Vi er noe usikre på hva som skjer hjemme

• Følger ungdommene med?

• Balanse mellom innleveringer og oppgaver i økta – gjøres oppgavene? 

• Mange følger undervisningen fra senga 

• Vi kan ikke tvinge elevene til å ha på kamera, med unntak av muntlige "høringer"

OHG ønsker best mulig hjemmeundervisning 

• Rammer for økta

• Realistiske arbeidskrav

• Variasjon

Vi tar kontakt på generelt nivå hvis vi kjenner en uro, og ikke nøl med å ta kontakt 
med oss med bekymringer  - vi trenger dere med på laget for eleven! 
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Foreldre, dere er viktige i tenåringens liv

I krevende tider er det viktig å 
opprettholde god hverdagsrutiner

Hvis mulig, bidra til at tenåringene deres 
står opp til fast tid hver dag.

Hold på de faste rutinene

Vær fysisk aktive sammen

Husk dagslys hver dag

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

Hva gir glede kraft og energi?
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Trinnleder orienterer

10.03.2021



Oslo 2019

Vi har blitt bedre kjent med Vg1-gjengen! 

Lite fravær, og mange ønsker å være mere på skolen

Flere har blomstret både faglig og sosialt etter jul

God stemning og trivsel i klassene (EU20)

• Vekst på stort sett alle parameterne i Vg1!
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H20 H19 H18

Trivsel 4,3 4,1 4,2

Læringskultur 4 3,6 3,7

Motivasjon 3,8 3,5 3,6

Støtte fra lærer 4 3,8 3,8



Oslo 2019

Faglig nivå – styrking av matematikk og 
fremmedspråk
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I Vg1 ser vi at svært mange elever sliter i matematikk og fremmedspråk

Vi gjør nå flere tiltak for å hjelpe elevene i matematikk

• Støttelærere satt inn i 1P 

• Egne lærere på Teams når vi er på rødt nivå 

• Støtteundervisning på Teams i små grupper mens det er hjemmeskole

• Opprettes ny gruppe i 1P på tirsdag/fredag

• Ekstratimer hver tirsdag i 1T for elever med minimumsplan. Oppstart uke 11

• Eget GeoGebra-kurs to dager i vinterferien

• Håper at vi kan arrangere matematikkverksted noen lørdager i april/mai

• Ekstragruppe tysk
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Leksehjelp

Vi tilbyr leksehjelp i realfag hver tirsdag fra kl 1430

I perioder har denne vært digitalt

Anbefaler elevene å ta kontakt med lærerne – flere lærere sitter klare hver 
tirsdag!

Antall lærere på leksehjelp har blitt økt (særlig i perioder med 
matematikkprøver i Vg1)

Anbefaler også ASK studio for undervisningsvideoer i matematikk, naturfag 
og spansk
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Tverrfaglig prosjekt - fagfornyelsen 

Oppstart av tverrfaglig prosjekt om bærekraftig utvikling 
i uke 11 og 12

Fag: norsk, samfunnskunnskap, geografi og naturfag

Har hatt "besøk" fra Klimapilotene og foredrag av Kjetil 
Stake fra Sahara Forest Project

Skrivekonkurranse i norsk og samfunnskunnskap 
innlevering fredag 26.3

Film i naturfag og geografi – innlevering onsdag 24.3
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Heldagsprøver våren 2021

Heldagsprøveperioden på OHG strekker seg fra 16. april-19. mai

• Engelsk byomfattende prøve tirsdag 20. april

• Matematikk 1P og 1T tirsdag 11.mai

Fagdager brukes til heldagsprøver i norsk og engelsk

Vi ønsker å sikre et bredt vurderingsgrunnlag  – oppmøte på 
heldagsprøvene er derfor svært viktig

Oppsamlingsdag for elever som er syke på heldagsprøven blir i uke 21
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Rådgiver og helsesykepleier
- se hjemmesiden for kontaktinformasjon

Rådgiver for Vg1 studiespesialisering: Linda Meum Skåra

Helsesykepleier: Siv Skovli (alle dager)

Psykolog: Ola Godøy (torsdager) 

Vi har mange samarbeidspartnere: PPT, Bydel Frogner, SALTO, Politiet, IMDi
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Studieleder orienterer
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Avsluttende fag og vitnemål

Alle avsluttende fag fra hvert årstrinn (fellesfag og programfag) kommer på 
vitnemålet

Fravær pr. år

I Vg1 er engelsk, matematikk, naturfag, geografi og 
samfunnskunnskap avsluttende fag
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Fagvalg til Vg2

Fagvalget til neste skoleår er nå avsluttet

Vi planlegger igangsetting av alle programfag som var med i fagvalget til 
Vg2 neste skoleår

Dersom noen ombestemmer seg, vil vi åpne for fagbytter litt senere på 
våren – informasjon om dette kommer senere

Det må være plass i andre fag for at det skal være mulig med bytte

Det er mulig å søke om fagbytte etter skolestart til høsten – men innvilgning 
avhenger av plass i fag et man vil bytte til

Dersom dere han spørsmål om programfag, fagvalg eller vitnemål, er det 
bare å kontakte studieleder
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Eksamen 2021 og ev. ikke-beståtte fag i Vg1

Eksamen er avlyst for elever i Vg1 våren 2021

De som er trukket ut vil få påskrift om avlyst eksamen på 
vitnemål/kompetansebevis

Elever som ev. stryker (får 1 i standpunkt) i et avgangsfag i Vg1. vil få tilbud 
om særskilt eksamen i regi av skolen til høsten 

Bestås særskilt eksamen, er faget bestått (standpunkt 1 beholdes)

Elever som ev. ikke får vurdering i et avgangsfag, må ta dette som privatist 
selv for å få vitnemål i Vg3
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Utveksling i Vg2?

Utveksling foregår ikke i regi av skolen, men vi bistår med veiledning

Ingen unntaksbestemmelser er ventet fra Udir vedr. utveksling 2021/2022

Anbefaler vurdering av ulemper  m.h.t. koronasituasjonen ag andre fordeler/ulemper

Utvekslingsår godkjennes i etterkant – godkjenning er delegert til skolen av etaten

Vi ønsker beskjed om hvem som skal på utveksling til høsten – skriftlig bekreftelse fra 
organisasjon sendes studieleder

Send dette så snart det er klart – skolen må melde utvekslingselever inn til 
Inntakskontoret (blant annet med tanke på fortrinn v/inntak til Vg3 på OHG)

Ved søknad om stipend fra Lånekassen kreves bekreftelse fra skole – den lager vi når vi 
får bekreftelse på deltakelse
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Forst. utveksling

Krav for å få godkjent året som norsk Vg2:

• Omtrent samme antall timer pr uke/skoleår

• Faglig nivå som norsk Vg2

• Fag bestås og dette er dokumentert

• Fag tilsvarende de fem avgangsfagene på Vg2 må kunne godkjennes; matematikk, 
fremmedspråk og tre programfag

Godkjente fag gis Godkjent som "karakter" på vitnemålet – altså færre 
karakterer det regnes snitt av ved avsluttet Vg3 enn ellers

Vi anbefaler dialog med skolen om valg av fag/ev. bytte av fag o.l. underveis 
i utvekslingsåret

Man bør legge en plan for hvilke programfag man tenker seg videre i Vg3
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Agenda

Siden sist

Smittesituasjonen OHG, rødt nivå og hybrid modell

Digital undervisning fremover 

Vg1-trinnet 

Faglig nivå 

Studieleder orienterer! 

Foresatte til elever vi erfarer trenger ekstra støtte vil bli kontaktet i 
etterkant av møtet
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Når alt er usikkert, blir det som 
virkelig er viktig tydeligere." (Ukjent)


