
Foreldremøte vg3 ST
Oslo Handelsgymnasium 

10.03.2020



Agenda

Kl. 1800 – 1845 fellessamling i aulaen
• Siden sist 
• Elevundersøkelsen 2019
• Faglig nivå
• Status fullføre og bestå
• Tett skole-hjem
• Eksamen 2020
• Videre studier?
• Russetid

Spørsmål! 

Fra ca kl. 1845 – i klasserommet med kontaktlærer
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Vi ønsker dialog med dere! 

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

Tlf: 908 74 085 (Trinnleder vg3 og studieleder Nils-Helge)

Vi besvarer noe underveis og setter av litt tid til slutt til spørsmål. Det er også 
muligheter for å bli igjen etter møtene i klasserommene for å snakke med oss. 
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Siden sist

Vel gjennomført 1.termin i alle fag  - snitt 4.2 

Mye fokus på eksamensforberedelser og 

litt karriereveiledning

Markert oss i realfags-OL

Hatt en fantastisk revy med gode anmeldelser 

Flotte ambassadører under Åpen dag

Avsluttende skoleball  

Etablert et Skaperverksted og flere sosiale 
arenaer 

Står nå midt oppi koronavirus og tilpasninger 

til fraværsgrensen….
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Høy trivsel på vg3 - og en opplevelse av et bedre læringsmiljø   
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Spørsmål? Send SMS til 
908 74 085



Karaktermatrisen etter 1.termin viser et solid faglig nivå
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085

Fag
Ant. 

Karakterer
IV 1 2 3 4 5 6 DT FR Snitt andel IV/1

Markesføring og Ledelse 2 37 3 6 19 9 4,1 8,1

Samfunnøk. 2 49 6 2 4 25 12 4,1 12,2

Rettslære 2 55 4 5 8 20 15 3 4,1 7,3

Økonomi og Ledelse 46 4 1 1 14 12 13 1 3,9 10,9

EB 2 74 6 1 5 26 21 14 1 3,7 9,5

POM 32 1 1 14 7 7 2 3,8 3,1

Historie 262 16 7 29 86 96 28 4,4 6,1

Norsk muntlig 263 12 5 23 72 99 52 4,7 4,6

Religion og etikk 262 17 8 39 80 101 17 4,3 6,5

Norsk hovedmål, skr 263 18 12 76 102 49 6 3,8 6,8

Norsk sidemål 263 12 13 90 91 35 1 20 1 3,7 4,6

HiFi 2 51 7 23 19 2 4,3 0,0

Matematikk R2 45 1 3 14 13 12 2 3,9 2,2

Matematikk S2 102 3 21 30 26 20 2 3,5 2,9

Fysikk 2 30 2 1 7 10 8 1 1 4,0 6,7

Aktivitetslære 2 54 4 1 10 35 4 4,8 7,4

Kroppsøving 263 9 4 76 123 49 2 4,9 3,4

Samf.eng, skr. 52 2 1 8 24 16 1 4,2 3,8

Samf.eng, muntlig 52 2 2 13 27 8 4,8 3,8

Totalt 2455 135 4 97 428 801 767 197 23 3 4,2 5,7

Vg3 STVg3 STVg3 STVg3 ST

* Alle resultater er med i totalt, men kun grupper >30 vises



Men vi ser et noe utfordrende bilde på fullføre og bestå i 
enkelte fag
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ProgramProgramProgramProgram NivåNivåNivåNivå total elevertotal elevertotal elevertotal elever 2-6 i alle fag2-6 i alle fag2-6 i alle fag2-6 i alle fag andel i %andel i %andel i %andel i %

STSTSTST Vg1 282 254 90,1

STSTSTST Vg2 252 208 82,5

STSTSTST Vg3 263 221 84,0

Termin 1: Andel elever med karakterene 2-6 i alle fagTermin 1: Andel elever med karakterene 2-6 i alle fagTermin 1: Andel elever med karakterene 2-6 i alle fagTermin 1: Andel elever med karakterene 2-6 i alle fag

ProgramProgramProgramProgram NivåNivåNivåNivå total elevertotal elevertotal elevertotal elever 2-6 i alle fag2-6 i alle fag2-6 i alle fag2-6 i alle fag andel i %andel i %andel i %andel i %

SESESESE Vg1 47 39 83,0

SESESESE Vg2 19 19 100,0

Mål ST: 92%  

Mål SE: 90%  

Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Vi utfordres av et for høyt fravær
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Andel elevfravær per 06.02.2020

Oslo Handelsgymnasium

Utdann. Progr. Vg1 Vg2 Vg3    Vg1 Vg2 Vg3

ST 794 52 76 89 27 % 20 40 43 13 %

SE 66 18 10 42 % 11 7 27 %

Antall 

elever 

totalt på 

utdannings

progr. 

Antall elever med fravær 

over 5 % av årstimetallet i 

minst et fag

Andel elever 

fravær over 5 % 

total

Andel elever 

fravær over 7 % 

totalt

Antall elever med fravær 

over 7 % av årstimetallet i 

minst et fag

Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Vi setter pris på et tett skole – hjem samarbeid, 
selv om elevene er over 18 år
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Dere kjenner ungdommene dere best. Vi vil prøve å være så godt rustet som 
vi kan til å møtes ungdommenes behov, i og utenfor klasserommet. Åpenhet 
gir mer rom for tilpasninger. Vi har taushetsplikt!  

Digital kommunikasjon gjør samarbeid lettere: skolemelding, ITS. Følg med, 
dette er info rett i lomma. Elever over 18 år bør gi samtykkeerklæring.  

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! 

Nye fraværsregler! 

Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Elevtjenestene ved OHG (eget møte i høst) 

Rådgiver vg3: Stine Brubak Moltzau

Helsesykepleier: Siv Skovli

Minoritetsrådgiver: Hero Karimi

Psykolog fra BUP Vest: Caroline Rostrup

PPT-rådgiver: Nina Dalan

Miljøarbeider: Jan Thorbjørnsen 

Ruskonsulent: Aleksander Schmidt 

Leder for elevtjenestene: Karoline Bakke 
Holmgren (svangerskapspermisjon fra 
mai)  
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OHG har også samarbeid med:

Pedagogisk psykologisk tjeneste 

Bydel Frogner: Enhet for helse, barn og unge. 

SALTO

Forebyggende politi: Enhet sentrum  

Uteseksjonen    

Barnevernstjenesten 

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet

Skoleprosjektet SKOP (BUP)

Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Oslo Handelsgymnasium

Eksamen og vitnemål



Eksamensplanen ligger på skolens hjemmeside https://ohg.vgs.no

og i  Dokumenter elever i Sharepoint
Melding om skriftlig eksamen: 15. mai. kl. 0900
Påfølgende orientering om eksamen 15. mai. kl. 0915

Alle Vg3-elever skal ha fire eksamener:

• Skriftlig eksamen (tre fag): Norsk hovedmål, to skriftlige programfag eller ett 
skriftlig programfag og sidemål

• Muntlig eksamen (ett fag): Fellesfag eller programfag

Se også www.udir.no og http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Eksamensdatoer og tidspunkter

Skriftlig eksamensperiode: 20.05 – 04.06.

Skriftlig eksamen starter kl 0900, frammøte kl. 0830

Melding om muntlig eksamen: 05.06 kl. 0900 eller 12.06 kl. 0900 

Muntlig eksamen: 09.06, 16.06 

Muntlig eksamen starter kl. 0900 eller etter avtale med faglærer
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Gjennomføring av skriftlig eksamen

• Kun skole-pc er tillatt
• Sørg for at den har vært i bruk på skolen i det siste og at alle programmer er 

oppdatert. Den må være avslått før den restartes med eksamensbruker 
• Kontakt IKT-kontoret i god tid før eksamen dersom du trenger hjelp til pc-en
• Pålogging til PGS for levering: https://pgsa.udir.no med brukernavn og passord
• Godkjente hjelpemidler til eksamen
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Gjennomføring av muntlig/muntlig 
praktisk eksamen

• 48 timer før eksamen får elevene vite hvilket fag de skal opp i
• 24 timer før eksamen får elevene trekke et tema/oppgave som skal være 

grunnlaget for en presentasjon til eksamen
• På eksamensdagen får elevene inntil 10 min. til en presentasjonen 
• Deretter starter fagsamtalen som varer inntil 20 minutter. Denne tar 

utgangspunkt i presentasjonen og utvides gjerne også til andre læreplanmål
• Muntlig-praktisk eksamen varer i inntil 45 minutter og innebærer en praktisk del, 

for eksempel forsøk i realfag. Det skal derfor avsettes mer tid til denne type 
eksamen
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Fravær på eksamen

• En elev som ikke kan gjennomføre eksamen på grunn av sykdom, har rett til 
utsatt eksamen. Eleven må levere dokumentasjon til skolen innen 3 dager

• Ny eksamen tilbys ved første påfølgende mulighet, altså høsten 2020. Ved 
trekkeksamen skal det foretas nytt trekk. Hvis eleven ikke går opp til første 
etterfølgende eksamen, faller retten til ny eksamen bort, og eleven må gå opp 
som privatist. Standpunktkarakter i faget faller bort.

Forskrift til opplæringsloven § 3-35
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Ikke vurdert og ikke bestått

• Elever som får karakteren 1 på eksamen, får ny mulighet høsten 2020 (skolen 
kontakter eleven og tilbyr ny eksamen)

• Elever som får karakteren 1 i standpunkt får samme mulighet for særskilt 
eksamen høsten 2020 (skolen kontakter eleven)

• Elever som får ikke vurdert til standpunkt: får ta eksamen, men resultatet frigis 
bare dersom eleven vinner frem i klage på standpunktkarakteren. Eleven må ta 
faget som privatist
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Juks på eksamen

Det er flere måter å jukse på:
• Kommunisere med andre, uansett om det er å hviske til noen eller å chatte med noen.
• Det er også regnet som juks å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.
• Om eksamen har to deler, som for eksempel matteeksamen bruker å ha, er det regnet som juks 

å bruke hjelpemidler på del 1

Om du skulle finne på å jukse på eksamen kan det få store konsekvenser:
• Du kan få eksamen i faget annullert
• Du kan miste standpunktkarakteren
• Du kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter eksamenen du jukset på
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Plagiat på eksamen

• Det er plagiat når du bruker andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden
• Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder, men 

det er viktig å huske å oppgi hvilke kilder du har brukt, og referere til dem på 
riktig måte

• I eksamensveiledningen og informasjonsdelen til eksamensoppgaven vil du finne 
hjelp til hvordan du gjør dette. Kildebruk er noe faglærerne har undervist i i fag 
der det er aktuelt

• Hvis du plagierer på eksamen, vil ikke sensor kunne se hva du egentlig kan. Det 
betyr at du kan få lavere måloppnåelse på eksamen enn det du egentlig har 
levert. Derfor er det svært viktig å oppgi kilder på riktig måte.
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Klagefrister standpunkt og eksamen
• Frist for å levere klage på standpunktkarakterer er 10 dager etter publisering 

i itslearning (læringsplattformen). Hurtigklagefrist er 2 dager. Førstnevnte 
behandles før sommerferien, sistnevnte til høsten.

• Frist for å klage på skriftlig eksamenskarakterer er 10 dager etter at 
karakteren er publisert (Uavhengig av om man har gjort seg kjent med dem eller 
ikke). Hurtigklagefrist er 2 dager. Firsten våren 2020 løper fra mandag 22. juni da 
vitnemål og kompetansebevis kan hentes. Klagen kan medføre at man både blir 
satt opp, satt ned eller bli stående på samme karakter. Man bør rådføre seg før 
man klager.

• Det kan kun klages på formelle feil ved gjennomføringen ved muntlig 
eksamen, ikke karakteren. 

• Oversikt over alle klagefrister publiseres på skolens hjemmeside og via 
portalmelding i god tid.  
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Spørsmål? Send SMS til 908 74 085



Vitnemål og kompetansebevis

• For å få vitnemål må alle fag og eksamener være bestått (minst karakteren 2), 
og alle krav om antall eksamener, antall fag/timer og antall fordypninger være 
oppfylt. 

• Førstegangsvitnemål gis når alle fag og eksamener er tatt mens man er elev i 
en ordinær videregående skole (normalt i løpet av tre år). Egen kvote i Samordna 
opptak, men f.eks. ikke i utlandet. 

• Mangler man fag eller beståtte eksamener pga. stryk, IV eller fordi man har vært 
deltidselev, får man kompetansebevis.  

• Ordinært vitnemål gis når kravene til vitnemål er oppfylt, men ikke kravene til 
førstegangsvitnemål. En elev kan ha flere vitnemål, men kun få 
førstegangsvitnemål én gang.  
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Førstegangsvitnemål: spesielle tilfeller
Er man dokumentert syk på eksamen og tar utsatt eksamen påfølgende termin, 
får man likevel førstegangsvitnemål.

Stryker man i standpunkt og består særskilt eksamen påfølgende termin, får man 
likevel førstegangsvitnemål.

Får man IV i standpunkt i Vg3, får man uansett ikke førstegangsvitnemål. Det er 
derfor bedre å få en dårlig karakter i et fag enn ikke å få noen karakter (IV)!

Stryker man til eksamen, men består ny eksamen på skolen påfølgende termin, får 
man dessverre ikke førstegangsvitnemål.

11.03.2020 22
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Vitnemål i Nasjonal vitnemåldatabase
(NVB) – Samordna opptak. 

Vitnemål blir overført fortløpende til NVB når de er generert, kontrollert og skrevet 
ut på skolen. 

Dette vil være første mulighet for elevene til å sjekke eksamensresultatene på 
skriftlig eksamen. Vi regner med å ha alle vitnemål ferdige til mandag morgen 22. 
juni. 

Kompetansebevis kommer ikke i NVB. De som ikke får vitnemål må komme på 
skolen for å få vite eksamenskarakterene sine. 
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Karriere og videre studier: 

• Ordinær søknadsfrist Samordna opptak: 15. april 

• College Day på OHG 16. mars 1530. utenlandske læresteder, Lånekassen og ANSA 
kommer

• Lurt å følge med på elevsiden på Facebook og oppslag på skolen  - det er ofte besøk 
fra ulike læresteder i Norge og utlandet – god mulighet til å orientere seg. 

• Rådgiver kan kontaktes for samtale og råd om videre studier og hjelp med søknader 

• Lurt å være i forkant med tanke på krav om attester/anbefalinger og dokumentasjon
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Russetid – viktig med godt samarbeid

OHG er en "russeskole" – på godt og vondt
• 8 busser, hvorav 4 OHG-busser, totalt er ca. 80% av elevene våre på buss/konsept

Skolen har i utgangspunktet ingenting med russefeiringen å gjøre, men vi 
ønsker oss en hyggelig russetid og avslutning for alle, et godt samarbeid og 
at ingen blir syke eller skadet

Vi har et ekstra "russemøte" med politi, veivesen og helsetjenesten (31.3) -
Osloskolens reglement er tydelig
• Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og godkjennes av skolens 

ledelse 
• Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område og besøk av russ fra andre 

skoler skal ikke forekomme. Ingen overnatting på skolens område
• Minner elevene jevnlig om å passe på Orden og adferdskarakteren
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Russetid: Noen tilpasninger og forebyggende tiltak

De store vårprøvene / heldagsprøvene avsluttes 28.4.  

Løping rundt Sognsvann/fagdag kroppsøving 29. april

Første dag for russeklær på skolen er torsdag 30 .april. 
Fotografering på trappa ☺

Garderobe i C-salen blir åpen skoledager fra kl. 0700 i perioden 4. –
15. mai.

Det serveres lett frokost, kaffe og te fra ca. kl. 0745 skoledager i 
perioden 4. – 15. mai til alle vg3-elever (russestyret har ryddeansvar 
☺).

Snakker om betydningen av nærvær, næringsrik mat, varme klær, 
passe på allmenntilstanden – og kanskje det viktigste: Vise at vi bryr 
oss, og følge opp med forebyggende samtaler 11.03.2020 26
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Høytidelig avslutning 
18.juni kl. 1800 - velkommen! 

Spørsmål? Send SMS til 908 74 085

Med kåring av beste elev…
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SPØRSMÅL? Lykke til i klasserommene!   

Spørsmål? Send SMS til 908 74 085


