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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!  

3/11/2021 3



Smittesituasjonen på OHG – felles ansvar

Noen refleksjoner fra rektor 
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Faglig nivå

Rødt nivå – krever færre elever tilstede på skolen 

• Bakgrunn for valg av hybrid skole – det beste av dårlige løsninger?

� Krevende for faglærer 

� Krevende for de elever som er på teams – ikke samme utbytte

� For mange elever velger å være hjemme  

� Forutsigbart - følger timeplan/samme struktur

� Skolen har mer oversikt og kan gi støtte

Vi har et sterkt fokus på å fullføre og bestå 
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Mål: 90%  

ProgramProgramProgramProgram NivåNivåNivåNivå total elevertotal elevertotal elevertotal elever 2222----6 i alle fag6 i alle fag6 i alle fag6 i alle fag andel i %andel i %andel i %andel i %

STSTSTST Vg1 281 252 90

STSTSTST Vg2 276 234 85

STSTSTST Vg3 273 228 84

Andel elever med karakterene 2Andel elever med karakterene 2Andel elever med karakterene 2Andel elever med karakterene 2----6 i alle fag6 i alle fag6 i alle fag6 i alle fag

Viktig at alle er tilstede på 
vurderingssituasjoner og bevisste på å 
være "aktive" i timen. 



Vi ser ikke et helt entydig faglig bilde – flere 
humanistiske fag ligger på samme nivå/bedre enn i fjor. 
Svakere resultater i S2. 
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I Vg3 så vi etter termin 1 i S2 at nesten 38% hadde IV/1 eller karakteren 2. 

• Ekstratimer hver tirsdag i S2 for elever med minimumsplan. Ser bedring nå på flere av 
elevene ☺

• Ekstra leksehjelp i S2 og eget GeoGebra-kurs to dager i vinterferien

Alle behovsrike elever får tilbud om å være på skolen hver dag i perioder 
med delt hjemmeundervisning og skole 

• Vi har tett skole-hjem på flere av disse. Samtykke. Nettverksmøter.

• Vi har styrket rådgiverressurs i 2.termin (ca.50% stilling). Spesielt fokus på oppfølging 
av enkeltelever og direkte kontakt med deres foresatte for å få disse behovsrike 
elevene til å delta i undervisningen i større grad. 

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! 



Heldagsprøver, eksamen 
og vitnemål
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Heldagsprøver våren 2021

• Heldagsprøveperioden strekker seg fra 16.april-11.mai

• Norsk byomfattende prøve fredag 16.april

• Matematikk S2 og R2 torsdag 6.mai

• Enkelte fag velger muntlig prøve fremfor skriftlig heldagsprøve

• Vi leter etter et bredt vurderingsgrunnlag  – oppmøte på heldagsprøvene er 
derfor svært viktig

• Oppsamlingsdag for elever som er syke på heldagsprøven blir tirsdag 25.mai
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Skriftlig eksamen er i år avlyst

Privatisteksamen gjennomføres

Elevene skal ha muntlig eksamen i ett fag - fellesfag eller programfag

• Offentliggjøring av trekk mandag 7.juni med eksamen onsdag 9.juni

• Offentliggjøring av trekk fredag 11.juni med eksamen tirsdag 15.juni

Muntlig eksamen starter kl. 0900 eller etter avtale med faglærer

Se også www.udir.no og http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/
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Gjennomføring av muntlig 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
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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 2021. 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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Ikke vurdert og ikke bestått

• Elever som får karakteren 1 på eksamen, får ny mulighet høsten 2021 (skolen 
kontakter eleven og tilbyr ny eksamen)

• Elever som får karakteren 1 i standpunkt får samme mulighet for særskilt 
eksamen høsten 2021 (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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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.

• 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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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.  

11.03.2021 14



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.
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Vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) –
Samordna opptak. 

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

Kompetansebevis kommer ikke i NVB. De som ikke får vitnemål må komme på 
skolen for å få vite eksamenskarakterene sine. 
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Videre studier
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Veien videre - mange alternativ

1. Studier på universitet eller høyskoler i Norge

2. Studier i utlandet

3. Folkehøyskole 

4. Forsvaret

5. Andre muligheter/private utdanningssteder

6. Jobbe / ta opp fag / reise



Studier i Norge

Frist for å søke Samordna opptak er 15. april.

Elektronisk søknad med inntil 10 prioriterte studier.

Du kan fritt endre på den prioriterte rekkefølgen fram til 1. juli.

Elektronisk vitnemål fra vgs er tilgjengelig via database.

Eventuell annen dokumentasjon lastes opp senest 1. juli.

Svar på hovedopptaket 20. juli.

Svarfrist 24. juli, du har 4 dagers betenkningstid før du må gi svar.

Kvote for førstegangsvitnemål / ordinær kvote.

Viktige nettsteder: www.samordnaopptak.no og www.utdanning.no



Studier i utlandet

1. Kan være en lang prosess som gjerne bør starte allerede ett år i 
forveien, særlig for universitet i USA, men varierer mye fra studiested 
til studiested. Land i Europa er enklere.

2. Ta direkte kontakt med lærestedene.

3. Ta kontakt med www.ansa.no

4. Ta kontakt med www.sonor.no

5. Norske tilleggspoeng gjelder ikke i utlandet.



Hvordan bestemme seg?

Hva er dine styrker? Hva er dine interesser? Hvor er det bruk for deg?

Snakk med andre i samme situasjon, med foreldre, med lærere, med 
rådgiverne, med andre voksne.

Rådgiverne er tilgjengelige, be om avtaler (teams, e-mail, sms)

Bruk nettsidene, ring veiledere på studiestedene.

"Det er bedre å velge feil enn ikke å velge i det hele tatt!"

"Det er lov å ombestemme seg!"

"Noen ganger i livet må man bare bestemme seg!"

Husk: Fristen på Samordna opptak er 15. april



Karriereveiledning i VG3 på OHG

Karrierelæringsøkter, bli kjent med nettsidene utdanning.no og 
samordnaopptak.no

Individuell veiledning, drop-in eller avtale

Universitetsturnéen

Utdanningsmessen

Åpen dag på universitet og høyskoler

Besøk av ulike studiesteder: 

• Politihøyskolen
• Norges Handelshøyskole
• NTNU
• Folkehøyskolene
• BI



Gode nettsteder

Hjemmesidene til lærestedene

www.samordnaopptak.no

www.utdanning.no

https://karriereveiledning.no/

www.tautdanning.no

www.ansa.no

www.sonor.no

https://education.usa.no/



Trygg russefeiring
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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 middagsrutinene

Vær fysisk aktive sammen

Husk dagslys hver dag

Hjelp barna 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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Siste innspurt på Oslo Handelsgymnasium

Alle VG3 elever har fått tilbud vaksine 

mot meningokokk/smittsom 
hjernehinnebetennelse.

Nimenrix vaksinen varer i 10 år

Når den tid kommer, bidra til at barna 
deres tar av og lander trygt

Bidra med mat og drikke uten alkohol

Oppfordre til pause og søvn 
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Vi kan motvirke smittespredning ved å redusere sosial 
aktivitet

Overhold smittevernreglene som er på 

OHG

Vær sosial på avstand, og møtt hverandre 
ute

Hold deg til de samme personene 
gjennom hele uken. 

Overhold påbudet om at vi ikke kan være 
mer enn 10 personer i private hjem eller 
hager. 

Tenk etter, må jeg gå på det vorset

eller festen? 

Ikke dra fra fest til fest…

Ikke gå på akkord med deg selv, 

for å få være med. 
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Russetid – viktig med godt samarbeid

OHG er en "russeskole" – på godt og vondt

• Mange av våre elever er 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, smittet eller skadet

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 områder

Minner elevene jevnlig om å passe på orden og adferdskarakteren
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Russetid: Noen tilpasninger og forebyggende tiltak

Heldagsprøveperioden legger vi til etter påske og stort sett frem til  
17. mai for Vg3

Vi skal avtale med dere (russestyre) første dag hvor det er lov med  
russeklær. Vi har en tradisjon for å ta en fotografering på trappa 
denne dagen ☺

Det serveres lett frokost, kaffe og te fra ca. kl. 0745 skoledager i 
russeperioden (etter 17.mai)  til alle vg3-elever. Vi skal ha 
innebandykamp mot lærerne og pølselunsj ute – skal ha fokus på å 
gjennomføre så mange hyggelige aktiviteter som mulig  

Helsesykepleier vil i mai snakke 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 
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Høytidelig avslutning 
siste uka før ferien - velkommen! 

Med kåring av beste elev…


