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Agenda

Generell orientering fra ledelsen og rådgiver 

• Nå-situasjonen – faglig og sosialt

• Fokusområder framover

• Fagvalgsprosessen

• Utveksling

• Diverse

Etter fellesdelen i aulaen blir det mulighet til å prate med alle faglærerne i 3. og 4. etasje
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Fokus på sosiale tiltak 

Vi har tiltak for økt trivsel, styrke 
læringsmiljø og motivasjon.

➢ Alle klassene var på overnattingstur i høst

➢ OHG-Games: En rekke aktiviteter der 
elevene konkurrerer klassevis , for eks. 
dodgeball, klassequiz, FIFA på PS4

➢ Revy – mange Vg1-elever deltar

➢ Temadager 

➢ Innsamlingsaksjonene til Impande – veldig 
god innsats av Vg1!
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Skolemat

Et lite gratis, kjøttfritt måltid hver dag

Populært tiltak! Mange får seg en litt 
sunnere start på dagen

Elevene må ha registrert seg (fått e-post 
med innloggingsinformasjon

Kan hente ut et ekstra måltid etter kl 14 
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Klassemiljø i Vg1

Mange trives godt

MEN også noen som føler seg litt utenfor

Snakk med ungdommen hjemme om viktigheten av å inkludere 
alle

Mye skjer på klassechat og andre sosiale medier som det ikke 
alltid er så lett for lærere og oss voksne å se
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Russebuss og inkludering
- hva gjør skolen? 

Russestyret har vært på besøk i alle Vg1-
klassene 

Bordene i aulaen skal står enkeltvis

DKS har vært på besøk med «Third culture
kids»

Fokus på inkludering og utenforskap i 
samarbeidsøkter
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Hva skjer framover 
Hyggelige dager i desember: 

• 13. desember Luciamarkering 

• 16. desember grøtfest i aulaen

• Julekalender på skolen og på elevsiden på facebook

Terminprøve i matematikk fredag 9.12 

• 3 timers prøve med start 1030. Øving fra 0830-1000

Samtaledag onsdag 14.12. Mulighet for foresatte å være med – snakk 
med din ungdom om du ønsker det

Rusforebyggende undervisning 13.12 og 16.12

Siste skoledag før jul: tirsdag 20. desember

Første skoledag etter juleferien er tirsdag 3.januar 1.termin slutter 14.01

Karakterutskrift deles ikke ut, men karakterene publiseres under 
historikk i Visma
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Fravær og vitnemål

Husk at alt fravær kommer på vitnemålet – uansett grunn (unntak 10 dager som kan 
søkes trukket fra etter egne regler)

Pass på fraværsregelen – med over 10% udokumentert fravær mister eleven først 
terminkarakteren – og deretter ev. standpunkt (i avgangsfag)

Alle fag må være bestått for å få vitnemål!

IV (ikke vurdert) er verre enn stryk!

Med 1 (i standpunkt) får eleven ny sjanse (ordinær trekkeksamen eller særskilt 
eksamen til høsten)

Mye fravær på vitnemålet ser dårlig dersom man skal søke jobb eller søke utdanning 
i utlandet
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VG1 VG2 VG3
NORSK (4T) NORSK (4T) NORSK (6T)

GEOGRAFI (2T) HISTORIE (2T) HISTORIE (4T)

KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T)

NATURFAG (5T)
MATEMATIKK (5T, 3T FOR 2P)
R1     S1     2P

RELIGION/ETIKK (3T)

ENGELSK (5T) PROGRAMFAG (5T) PROGRAMFAG (5T)

SAMFUNNSFAG (3T) PROGRAMFAG (5T) PROGRAMFAG (5T)

MATEMATIKK (5T)

1T        1P

PROGRAMFAG (5T) PROGRAMFAG ELLER

FREMMEDSPRÅK I+II (5T)

FREMMEDSPRÅK (4T) FREMMEDSPRÅK (4T)

Fagstrukturen

For å få godkjent vitnemål må en elev:

• Velge fag som tilfredsstiller kravet til fordypning 
• fortsette med fremmedspråk i Vg3 hvis  eleven ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen
• fortsette med matematikk i Vg2 (unntaket er elever med forsert løp)
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Fagvalg til Vg2 studieforberedende 2023/2024

Alle må søke skoleplass i vigo.no (søknadsfrist 1, mars) og velge enten realfag
eller språk, samfunnsfag og økonomi (programområde)

Velg programområde ut fra hvilke programfag man ønsker – fagene er delt inn i 
fag etter hvilket område de tilhører

Det er mulig å velge både programfag fra realfag og språk, samfunnsfag og
økonomi (SSØ) - (matematikk S1 og R1 kan være begge deler)

Eleven må ha to fordypninger. Dvs. to fag fra samme programområde som man 
har over to år. Dette er et krav for å få vitnemål

Prosessen med fagvalg starter etter jul på OHG, med søknadsfrist fredag før 
vinterferien (mulighet for å endre dersom plass etter det)

Endelig frist for omvalg: Høstferien (men kun dersom kapasitet i faggrupper)
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Det er lurt å tenke grundig over hvilke programfag man velger – ta utgangspunkt 
i både egne interesser, evner og fremtidsplaner – start tankeprosessen nå!

Tenk på hva som er opptakskrav til studier – men ikke velg fag man ikke har 
forutsetninger for å mestre (NB: to fag må man ta videre i Vg3)

Det kan komme endringer i fagtilbudet vårt for kommende skoleår utfra hva 
elevene velger

Tilbud som ikke får nok søkere, risikerer å ikke bli satt i gang

Vi vil alltid tilby fag i Vg3 som fortsettelse til Vg2-fag, slik at krav til vitnemål 
oppfylles (for de som ikke bytter skole mellom Vg2 og Vg3)
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Snakk med faglærere og studieleder eller rådgiver om fagvalg 

Familie venner kan også hjelpe til – men ta ikke valget for eleven

Nettsteder som kan være nyttige:

• www.utdanning.no

• www.vilbli.no

• www.velgriktig.no (realfagsyrker)

• www.udir.no

• samordnaopptak.no
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Krav til matematikk

Alle må ha matematikk i Vg1 og Vg2 (unntaket er elever med forsert løp)

Det er valgfritt å fortsette med matematikk i Vg3 (S2 eller R2)

Elever som velger R1 eller S1 i Vg2 får 2 timer mer undervisning pr uke enn 
elever som velger 2P

Man må ha hatt 1T (kar. 3 eller bedre)  i Vg1 for å velge S1 eller R1 i Vg2 
(matematikk som programfag)

Elever som ikke er kvalifisert til å ta S1 eller R1, men likevel ønsker dette 
leverer skriftlig søknad til skolen om dette – andre blir automatisk satt på 
2P dersom man ikke oppfyller kravene
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Fagvalg oppsummert

Eleven skal altså velge totalt fire fag: matematikk og tre fag til for Vg2

Minst to av fagene fra Vg2 må man altså fortsette med i Vg3, og de må være 
innenfor samme programområde (krav om 4x140 timer innen samme 
programområde)

Velger man fremmedspråk nivå III i Vg3, teller det også som fordypning (men vær 
obs på antall timer, altså 4x140t)
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Fagtilbud innenfor programområde realfag

Matematikk S1 Matematikk S2

Matematikk R1 Matematikk R2

Kjemi 1 Kjemi 2

Biologi 1 Biologi 2

Fysikk 1 Fysikk 2

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2

Teknologi og forskningslære 1

Geofag 1 Geofag 2

Fagtilbud innenfor programområde idrett

Aktivitetslære 2

• Forutsetning for at fagene blir satt i gang er at det er mange nok søkere 

til faget 
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Fagtilbud innenfor programområde 
språk, samfunnsfag og økonomi 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (2 for 
de som forserer i Vg1)

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Økonomistyring Økonomi og ledelse

Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2

Rettslære 1 Rettslære 2

Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2

Engelsk 1 Engelsk 2
Psykologi 1 Psykologi 2
Japansk nivå I programfag (kveldstid på OHG) Japansk nivå II programfag (kveldstid på OHG)

Fransk/Tysk/Spansk nivå III (for de som har hatt
fellesfag nivå II i Vg2)

• Forutsetning for at fagene blir satt i gang er at det er mange nok 

søkere til faget 
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VG1 VG2 VG3

NORSK (4T) NORSK (4T) NORSK (6T)

GEOGRAFI (2T) HISTORIE (2T) HISTORIE (4T)

KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T)

NATURFAG (5T)

MATEMATIKK (5T ELLER 3T

HVIS 2P)

R1     S1 2P      

RELIGION/ETIKK (3T)

ENGELSK (5T) SAMFUNNSØKONOMI 1 SAMFUNNSØKONOMI 2

SAMFUNNSFAG (3T) ØKONOMISTYRING ØKONOMI OG LEDELSE

MATEMATIKK (5T)

1T 1P
ENGELSK 1 MATEMATIKK S2

FREMMEDSPRÅK (4T)

Tysk II

FREMMEDSPRÅK (4T)

Tysk II

Eksempel på en godkjent fagkombinasjon

Eleven
• har valgt minst 4 programfag fra samme programområde som gir to fordypninger
• trenger ikke fortsette med fremmedspråk i Vg3 (hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)
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VG1 VG2 VG3
NORSK (4T) NORSK (4T) NORSK (6T)

GEOGRAFI (2T) HISTORIE (2T) HISTORIE (4T)

KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T)

NATURFAG (5T) MATEMATIKK 2P RELIGION/ETIKK (3T)

ENGELSK (5T) GEOFAG 1 GEOFAG 2

SAMFUNNSFAG (3T) RETTSLÆRE 1 RETTSLÆRE 2

MATEMATIKK (5T) 1T
BIOLOGI 1 TYSK III

TYSK II TYSK II (AVSLUTTENDE)

Eksempel ikke godkjent fagkombinasjon

2 fordypninger? Ja: Rettslære 1+2, Geofag 1+2 og Tysk III
Men ikke 4 programfag innenfor samme programområde
Ikke en godkjent kombinasjon
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Andre tilbud

Euroklasse i Bath (eget søknadsskjema)

• Euroklassen er en klasse i Vg2 som har undervisning 4 mnd. i England i løpet 

av første termin i regi av OHG

• Bosatt i vertsfamilier i Bath i Sørvest-England. Undervisning i engelsk Sixth Form

• Deretter Vg2 på OHG som resten av skolen

Vg2-utveksling gjennom organisasjon (privat)

• Kontakt studieleder dersom planer om dette

• Vær obs på krav til godkjenning av Vg2 i utlandet 

• Vær obs også på faglige utfordringer med å komme tilbake til Vg3, med selve oppholdet etc. 

• Ikke i regi av skolen – eget ansvar for at fag blir godkjent – gjøres i etterkant av skolen på vegne av fylket

Vg2 i Berlin

• Administreres av Kongshavn vgs. og er åpent for alle elever i Oslo som tar studieforberedende fag
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Utveksling (ikke Bath-opphold i regi av OHG)

Noen planlegger utveksling i Vg2 – vi må vite hvem dette er

Skjer ikke i regi av skolen – men vi gir råd så godt vi kan - og det er skolen som 
godkjenner fag/opphold i etterkant

Elever som skal reise må sende bekreftelse på at de har inngått avtale med 
utvekslingsorganisasjon til studieleder – meldes så inn til Inntakskontoret slik at de 
får fortrinn til Vg3 på OHG

Elevene må også komme til studieleder og si fra seg plassen i Vg2 – jf. forrige punkt

Skolen gir forhåndstilsagn når ovenstående er på plass – den trengs for å søke 
stipend hos Lånekassen
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Ekstrapoeng og opptakskrav til videre studier

Vitnemål krever at alle avgangsfag og alle eksamener er bestått alle tre år (kar. 2 
eller bedre) – gir generell studiekompetanse 

Noen programfag (realfagskurs og nivå III fremmedspråk) gir ekstrapoeng ved 
opptak til videre studier innenfor Samordna opptak – maks. 4 totalt

Noen studier har spesielle opptakskrav – se oversikt for studier innen Samordna 
opptak på samordnaopptak.no (også mye annen relevant informasjon der)

Førstegangsvitnemål gis kun til de som fullfører og består vgs. på normal tid –
egen kvote til studier innen Samordna opptak – mest relevant i studier som krever 
veldig høyt snitt

Mulig å forbedre fag man har hatt med privatisteksamen mens man fremdeles er 
elev og få forbedrede karakterer med på førstegangsvitnemål – ikke mulig å bytte
ut fag 
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Eksamen og karakterer våren 2023

Man kan trekkes ut til én eksamen i ett avgangfag (skriftlig eller muntlig eller 
muntlig-praktisk)

Standpunktkarakterer og halvårsvurderinger publiseres i Visma Inschool før skoleslutt 
i juni – klagefrist for både standpunkt og eksamen er ti dager fra publisering

Datoer for publisering av eksamenstrekk, eksamen og karakterer og klagefrister 
kommer senere 
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Ikke vurdert og ikke bestått

Elever som får karakteren 1 i standpunkt får mulighet for særskilt eksamen 
høsten 2023 gratis av skolen, på skolen (skolen kontakter eleven)

Elever som får ikke vurdert til standpunkt må ta faget som privatist på 
egenhånd (og betale og melde seg opp selv)

Det er derfor mye bedre å få karakter i et fag, enn ikke å få det, selv om 
karakteren er dårlig (til og med om den er stryk)
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Klasse-endringer fra Vg1 til Vg2

Pga. Euroklassen (Bath-klassen) og andre faktorer vil det bli noe omfordeling av 
elever mellom klassene til Vg2

Det er sannsynlig flere som skal på utveksling - og det vil komme noen nye elever 
inn fra andre skoler som må plasseres

Det er langt færre timer med klassen i Vg2 (de fleste er med 
programfagsgrupper, i tillegg til språkgrupper)

Elever som reiser på utveksling i Vg2 kan vi ikke garantere at får plass i samme 
klasse når de returnerer i Vg3 (men det er lov å ønske seg det hvis aktuelt og vi 
prøver da å få det til dersom det er plass)
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Kontakt oss gjerne:
Rådgiver Lina Jagels: lina.jagels@osloskolen.no
Studieleder Nils Helge Rud: nils-helge.rud@osloskolen.no
Trinnleder Ane Berg Tomter: ane.tomter@osloskolen.no

Fellesmøte for de som har ungdom i forsert 
Entreprenørskap og bedriftsutvikling (EB 1) på 
aud. 3 nå umiddelbart (3. et.) 

Muligheter nå til å snakke med de ulike 
faglæreren på galeriene i 3. og 4. etasje – opp 
trappen

Rektor, ass. rektor/studieleder, trinnleder og 
rådgiver  er også tilgjengelige

mailto:linda.skara@osloskolen.no
mailto:nils-helge.rud@osloskolen.no

