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"Tredelt" foreldremøte 

Først en generell orientering fra ledelsen her i aulaen

Deretter møte med kontaktlærer i klasserommet

"Speed-dating" med faglærere på galleriene for de foresatte som 
har samtykke fra ungdommen

Vi avslutter senest kl. 2000 ☺



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.

Vi ønsker dialog med dere! 

Har du spørsmål underveis kan du sende disse inn på SMS til:

Tlf: 916 10 554

Vi besvarer litt underveis og setter også av litt tid til slutt til spørsmål.
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Overgang til en "normal" skolehverdag

Første etappe er unnagjort, nå er skoleåret godt i gang! 

Både elever og lærere verdsetter å være tilbake for fullt, og 
hovedinntrykket så langt er bra! 

Vi har høy vaksinasjonsgrad på Vg3, flere har også hatt covid
forrige skoleår. Vi syns elevene har vært flinke til å teste seg i 
høst, og nå ser det ut som om vi skal gjenoppta massetestingen 
også i vgs. Detaljer for vgs er ikke helt klarlagt ennå. 

Fortsatt litt utfordrende helhetssituasjon med mye annen 
forkjølelse og sykdom, samt overgangen til 100% skole og at alle 
fag er avsluttende ser vi kan være noe overveldende

15.11.2021 4
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Status Vg3 ST 2021 - 2022

289 elever 

• Mange helt nye (27+), og noen få tilbake fra utveksling

• Overvekt av gutter (60+%). Vg1 i år har en jevnere kjønnsbalanse (55/45) 

• Snitt "inn" fra Vg2: 4.3  Positivt bidrag! 

Stort mangfold i elevmassen på Vg3, godt sosialt engasjement, positiv 
stemning og litt "nedpå"?  Virker som om mange trives godt og flere har blitt 
mer modne ☺ Elevundersøkelsen gjennomføres de nærmeste ukene. 

Faglig godt nivå i mange fag, men vi ser at det er krevende for mange å 
gjenoppta gode arbeidsvaner og læringsstrategier post covid

Noen har for høyt fravær på vurderingssituasjoner og i undervisning. Det er 
viktig med tilstedeværelse både for å lære og for å unngå å overstige 
fraværsgrensen – men spesielt viktig nå er å sikre godt grunnlag i fagene 15.11.2021 5
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Vi ser at skolefravær øker når elever 
fyller 18 år..

Skolen har taushetsplikt overfor foresatte hvis ikke samtykke 
er innhentet 

Men skolen kan gi opplysninger som er ”allment kjent”

• kan opplyse om eleven er på skolen eller ikke

• kan gi opplysning om eksamensfag og datoer

• kan ikke gi opplysninger om elevens generelle fravær

• kan ikke gi opplysning om karakterer

Hva kan foresatte gjøre når man får mistanke om høyt 
fravær?

• Fortsett og vis interesse for elevens skolegang – spør!

• Ta en samtale med eleven og be om tillatelse til å ta kontakt med 
skolen

• Samtykkeerklæring

Spørsmål? Send sms til mob 916 10 554
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Rådgivningstjenesten Vg3 

Rådgiver Vg3 har sagt opp sin stilling, i søkeprosess etter rådgiver nå 

Rådgiver for 3STA, 3STB, 3STC, 3STE er Karoline Bakke Holmgren (leder 
elevtjenesten)  

Rådgiver for 3STD, 3STF, 3STG, 3STH, 3STI er Tone Fairway (trinnleder og 
ass.rektor) 
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Nettverk elevoppfølging

Skolens ressursteam er skolens 
tverrfaglige organ som møtes 
hver mandag. 

Vi drøfter både elevsaker på 
individnivå og saker som 
omhandler skolemiljø, 
læringsmiljø og utviklingsarbeid 
på skolen. 

15.11.2021 8

Skolepsykolog 1 dag i 

uken, via 

helsesykepleier 

Ruskonsulent 

Aleksander Schmidt

Tlf: 468 04 867 

Helsesykepleier 

Siv Skovli 

Tlf: 469 42 559

SALTO (kriminalitets-

forebyggende nettverk 

m.m) 

Forebyggende enhet 

Politi sentrum 

Ungdomskontakter, 

oppfølgingstjenesten, 

NAV, 

barnevernstjenesten, 

BUP m.f

PP rådgiver: Nina Dalan

Tlf: 970 66 328

Spørsmål? Send sms til mob 916 10 554
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Vi tilrettelegger

Fortsatt viktig at skolen får beskjed om elever med dysleksi (og andre 
behov) meldes til kontaktlærer / rådgiver. Viktig at skolen får 
utredningsrapport slik at vi på best mulig måte kan tilrettelegge utfra 
vansker og anbefalinger.

Kompetanseheving av pedagogisk personale på dysleksi og tilrettelegging / 
tiltak

Veiledning av elever i bruk av tilretteleggingsverktøy som CDord

Husk å søke om tilrettelegging til eksamen i Visma InSchool

Spørsmål, informasjon eller annet – ta kontakt med oss

15.11.2021 9
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Litt om russetid – ikke skolens ansvar,  men vi 
tar et ansvar  

Skolen har i utgangspunktet ingenting med russefeiringen å gjøre, men vi 
ønsker oss en hyggelig russetid for alle:

• For russen. For de andre 650 elevene på skolen og ansatte. For skolens 
naboer – og russens naboer 

Vi har et godt samarbeid med

• Politiet

• Statens Vegvesen

• Helsetjenesten

Russebussen kan fortsatt være en arena for vennskap og fellesskap, men 
også for utenforskap. Spør dere ungdommene om busslivet? Hvem er med 
og hvem er ute, og hvordan har dette foregått? Hvor tett på er dere på det 
som skjer på bussene?

Mange er IKKE på buss (men mange tror "alle" er det).

Spørsmål? Send sms til mob 916 10 554
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Rusforebyggende undervisning skoleåret 
2021-2022

Alkohol, hva er utfordringen med 
dette?

Hasj, marihuana og andre stoffer, 
Hva er utfordringen med dette?

Konsekvenser

For mye?

Nulltoleranse for kjøp/salg og bruk i 

skoletiden og på skolens område

15.11.2021 11

Hvem kan du kontakte dersom

du ønsker samtale om 

pause/reduksjon eller slutte?

Er du bekymret for en venn?

Hva handler det om?

https://tv.nrk.no/serie/rus

Spørsmål? Send sms til mob 916 10 554
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Tips til dere foreldre

Ofte et sjokk å oppdage at oppdage at 
barnet ditt ruser seg.

Det er vanlig å kjenne seg mislykket som 
forelder.

Prøv å ha fokus på det som er som er bra 
og fremskritt , ikke kun rusbruken.

Formidle til barnet ditt at du/dere ikke 
anerkjenner rusbruken

Vis bekymring og sett grenser

Samtidig som dere er tydelige på at 
barna deres kan komme til dere for hjelp
når eller hvis de trenger hjelp til slutte
med rus

Hold på de faste familie
rutinene /aktivitetene

Sjekk ut rusinfo.no

15.11.2021 13
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Deloverskrift beige

Veien mot vitnemål og eksamen 2022 
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Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål krever at alle fag og alle eksamener er bestått (2 eller bedre) med 
godkjent fagkombinasjon (fag med 1 i standpunkt bestått hvis ev. eksamen 
er bestått)

Kompetansebevis hvis man ikke har fullført

Førstegangsvitnemål hvis man fullfører på normal tid (ev. forbedringer og ev 
NUS-eksamen kommer med) – alle andre vitnemål er ordinære vitnemål

Hvis stryk i standpunkt: rett til særskilt eksamen til høsten og fortsatt 
mulighet for førstegangsvitnemål

Alle standpunkt- og eksamenskarakterer i fag, fravær fra alle tre år og 
standpunkt i orden og atferd kommer på vitnemål

Orden og atferd kan ikke tas opp som privatist!

15.11.2021 15
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Fravær
Fravær det største hinderet for gjennomsnittseleven for å bestå alle fag 

Hjelp med tilstedeværelse frem til standpunkt og eksamen

• Møte til alle vurderingssituasjoner, kutte taktisk fravær

• Vær aktiv i timen for å skaffe seg vurderingsgrunnlag

• Vær rask med å melde nødvendig fravær og ev. levere dokumentasjon

• Ta inn over seg de alvorlige konsekvensene av ev. å få IV

Ledelsen inn i alle klasser på Vg3 - "TESTVITNEMÅL"

15.11.2021 16
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Eksamen Vg3

Norsk hovedmål for alle

Ytterligere to skriftlige eksamener i enten sidemål eller programfag

Én muntlig eksamen i ett fag (fellesfag eller programfag)

Ved oppmelding til privatisteksamener våren 2022: vær obs på mulige 
kollisjoner med elevfag – sistnevnte går foran (se eksamensplan for 
skriftlige eksamener på udir.no)

Eksamenstrekk skriftlig eksamen 12. mai

• Skriftlig eksamensperiode 19.mai-3.juni

• Muntlig eksamen i juni –datoer ikke fastlagt ennå 

Mer informasjon om eksamen på foreldremøte 9. mars

15.11.2021 17
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Deloverskrift beige

Opptak til videre studier
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Opptak til høyere utdanning

• Generell studiekompetanse

– Fullført og bestått et studiespes. utdanningsprogram (Vg1, Vg2, og 
Vg3)

– Flertallet av høyere studier har generell studiekompetanse som eneste 
opptakskrav

• Spesielle opptakskrav

– Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell 
studiekompetanse

• Se www.samordnaopptak.no for fullstendig oversikt

• Egen kvote for søkere med førstegangsvitnemål i Samordna opptak

• Ordinær søknadsfrist Samordna opptak 15. april

15.11.2021 19

Spørsmål? Send sms til mob 916 10 554

http://www.samordnaopptak.no/
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• Realfagspoeng og språkpoeng

– Legges til poengsummen ved opptak til studier gjennom 
www.samordnaopptak.no

– 1,0 poeng for R2, Fysikk2, fremmedspråk nivå III

– 0,5 poeng for de resterende 5 timers programfagene innen realfag og 
fremmedspråk (Engelsk er ikke et fremmedspråk)

– Maks 4 realfag- og språkpoeng tilsammen

• Andre ekstrapoeng 

– Kjønnspoeng 

– Tilleggspoeng for militæret/folkehøyskole/høyere utdanning (i ordinær kvote)

– Alderspoeng f.o.m året du fyller 20 år (i ordinær kvote)

• Se www.samordnaopptak.no
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Opptak til høyere utdanning

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.samordnaopptak.no/


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.

Mange studier i utlandet har opptak mye tidligere enn norske læresteder

Flere steder krever dokumentasjon og attester utover norsk vitnemål

Man bør legge en plan for neste år – uansett hva man planlegger

Kontakt rådgiver for veiledning om videre utdanning/karriere

Kontakt studieleder for spørsmål om vitnemål, forbedring av vitnemål, 
dokumentasjon o.l.
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Opptak til høyere utdanning
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Karriereveiledning 

1. Individuell studieveiledning 

2. Universitetsturne på OHG 13.1

3. Karrierelæringsøkter 18.1 og 15.2 

4. Utdanningsmesse 16.2 - fri fra undervisning, fra kl 11-13, obligatorisk

5. Åpen dag på universitet og høyskoler

6. College Day

7. Hjelp til søknad til Samordna Opptak (NB! 15. april)

8. Informasjon ut på OHG elevside 

9. Studere i utlandet etter "pauseår"? Husk å be om referansebrev nå

Spørsmål? Send sms til mob 916 10 554
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https://www.samordnaopptak.no/info/

http://www.ansa.no/

https://utdanning.no/

https://www.lanekassen.no/

https://www.utdanningiverden.no/

https://sonor.no/

Nettsidene til lærestedene

Nyttige nettsteder i forbindelse med studievalg 

Spørsmål? Send sms til mob 916 10 554

https://www.samordnaopptak.no/info/
http://www.ansa.no/
https://utdanning.no/
https://www.lanekassen.no/
https://www.utdanningiverden.no/
https://sonor.no/
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Deloverskrift beige

Takk for oss!
Spørsmål?
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