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Vi ønsker dialog med dere!

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

Tlf: 91610554

Vi besvarer litt underveis og setter også av litt tid til slutt til
spørsmål.
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Nesten 150 år med tradisjoner

Stor skole - mange programfag å velge mellom

Dyktige lærere med ambisjoner for elevene sine

Stor kontaktflate: Tett samarbeid med næringsliv og ulike 
organisasjoner

Mye elevmedvirkning i skolemiljøet – sosialt og faglig fokus

Tradisjonsrik og fremtidsrettet – med læring i 
sentrum!
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Ulike elevtilbud
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Hvor kommer elevene fra?

Over 50 ulike ungdomsskoler i og utenfor Oslo

Mange kommer alene eller som en av få fra sin skole

En unik anledning til å møte nye venner, men også et stort ansvar med tanke 
på inkludering
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OHG – en sosial skole

• Revyen

• Temadager

• Elevsamfunnet Mercur

•Grøtfest

• Innsamlingsaksjon

•Åpen gymsal

• Idrettsstyre

•Ulike klubber: 
▪ Sjakklubb

▪ Debattklubb

▪ Perleklubb

▪ Spillklubb
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Russ og rus

Mye fokus på begge deler i media de senere år

I Vg3 våren 2022 var 50% av elevene på russebuss

Snakk med ungdommen deres om russebus – hvordan 
rekrutteres det til bussen?

Må alt det sosiale dreie seg om russebuss?

Utfordringer i ungdomsmiljøer med rus – alkohol så vel som 
ulovlige stoffer

• Rusundervisning på OHG i høst – helsesykepleier og ruskonsulent 

• Nulltoleranse for kjøp, salg og bruk i skoletiden

• Tett kontakt med forebyggende enhet i politiet

Spørsmål? Send sms til 91610554
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Det blir overnattingstur for alle elever i uke 36
til Sjøglimt og Fossheim
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Overnattingstur
- litt info

Leirstedene Fossheim og Sjøglimt

Busstransport fra OHG

Alle måltider inkludert– meld diettbehov til kontaktlærer

Pakkeliste: Sovepose/sengetøy, toalettsaker, behagelige klær

Overnatting skjer i atskilte jente- og gutterom

Skolens ordensreglement gjelder under hele turen

All bruk av rusmidler er strengt forbudt. Dersom en elev har med seg eller 
benytter rusmidler på turen, kontakter vi foresatte umiddelbart og avtaler 
henting hjem/bortvisning fra leirstedet. Eleven vil få nedsatt 
atferdskarakter inneværende termin. 
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Elevstemmen er viktig for oss
- fra elevene dag i juni
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Hvordan lære mer?Hva har vært bra i år?

Spørsmål? Send sms til 91610554
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Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 –
forsert på Vg1 fra høsten 2022

• Starte en ny bedrift, elevene får god 
forståelse for mange bransjer i norsk 
næringsliv. 

• Bedriftsbesøk på skolen og eksternt, 
deltakelse i konkurranser

• Vg1: 30 timer med "de vanlige fagene" + 
5 timer EB1 

• Vg2: Fordypning i EB2 er anbefalt 

• Vg3: «Bare» 25 timer på timeplanen hver 
uke – elevene får bedre tid til andre fag

Spørsmål? Send sms til 91610554
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OHG har fokus på internasjonalisering –
mulighet for utveksling til Bath i vg2  
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Fraværsregelen

Elever kan ikke ha mer enn 10% udokumentert fravær

Ved kronisk sykdom eller sykdom over tid, bør
legeattest leveres. Fraværet kan da unntas 10%-
regelen

Hvis fravær skal unntas 10%-grense, må det
dokumenteres ihht reglene
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Visma Inschool (VIS)

System for timeplan, fravær og halvårs- og
standpunktkarakterer

Innlogging via app eller portalen

Foresatte får ikke logget inn før 5. september

Kan brukes til å sende egenmelding ved fravær

Varsel om bl.a. høyt fravær sendes i VIS
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Visma Inschool
-søke om fritak

Fritak sidemål

Søkes om i VIS

Hvis dere ikke får det til så kan rådgiver hjelpe

Søknader om fravær som skal unntas 10%-regelen
(bl.a. idrettsfravær og  politisk fravær) skal også
sendes i VIS
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Leie av PC

Leien dekkes av utstyrsstipendet (1118 kr)

Husk å søke Lånekassen om utstyrsstipend

Søknadsfrist 15. november

24.08.2022 16



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.

Valg av matematikk
- 1P eller 1T

1P (praktisk) 1T (teoretisk)

Elevene har blitt satt i grupper ut fra 
hva de valgte da de søkte

Matematikklærer gir informasjon om 
fagene i første matematikktime

De fleste emnene i 1P er kjent fra  
ungdomsskolen

1T vanskeligere fag enn 1P, tempoet er 
høyt, mye nytt stoff

Elevene får veiledning av  
matematikklærer hvis de er usikre på 
om de har valgt riktig fag
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Matematikk er obligatorisk i Vg2, men ikke i Vg3

Alle kombinasjonene i tabellen gir generell studiekompetanse
Tabellen viser at det ikke er anbefalt å lese R1 eller S1 dersom

man har valgt 1P
24.08.2022 18

Vg1 Vg2 Vg3

1P (5t) 2P (3t)

1T (5t)

S1 (5t)

S1 (5t) S2 (5t)

R1 (5t)

R1 (5t) R2 (5t)

Spørsmål? Send sms til 91610554
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Valg av matematikk 1P eller 1T

De fleste studier krever generell studiekompetanse

Men medisin, farmasi, økonomi og noen realfagsstudier krever
S1 +S2 eller R1

Kombinasjonen R1 +R2 kreves ved mange bachelor- og
masterstudier innenfor realfag

Viktig: Sjekk www.samordnaopptak.no hvilke matematikkfag
som kreves  for de ulike studiene

Ta gjerne kontakt med fagkoordinator i matematikk, Vigdis
Oskarsdottir, ved spørsmål: vigdis.oskarsdottir@osloskolen.no
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http://www.samordnaopptak.no/
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Leksehjelp i matematikk

Hver mandag fra kl 1425

2-4 lærere klare for å hjelpe elevene

I perioder vil vi også ha leksehjelp på torsdager 

Viktig at elevene spør om hjelp
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Mange rådgivere og helsesykepleier tilstede hver dag

Rådgiver for vg1ST: Lina Jagels

Rådgiver for FG: Linda Meum Skåra

Rådgiver Salg, service og reiseliv: 
Nikolai Engelstad

Miljøarbeidere: Jan Thorbjørnsen, 
Vemund Bakken og Bianca Rabago

Helsesykepleier: Marte Lien 

PPT-rådgiver: Otelie Nyrud

Minoritetsrådgiver: Amna Wasim 
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Den første tiden: trygge grupper

Fokus på godt læringsmiljø fra start: kontaktlærere og 
faglærere -klasseromsbyggende lærerstyrte aktiviteter:
trygge grupper med takhøyde og rom for å være den man er.
Raskt på med fag: det er trygt for de fleste.

Makkerskapsgrupper: faglig og sosial funksjon

Styrkekort er en satsning og et verktøy elevene blir kjent med
tidlig

Fadderordningen: Vg2 og Vg3 elever med et særskilt ansvar i
skolestart: ingen skal sitte alene (om de ikke vil).
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Gjennom året

To kontaktlærere på alle Vg1
klassene

Trivselsrunder i storefri:
våkne voksne som ser! Økte 
ressurser til elevtjenesten

Åpne dører, lett
tilgjengelige for Vg1

Økt fokus på bredde i
elevaktivitetene: noe for alle

Systematisk
elevoppfølging og hyppige
samarbeidspunkter
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Jobber på OHG 90 % og HFU 10 % 

Kjernetid mellom kl 9-15 

Drop-in og timeavtaler 

Henvisning videre i helsetjenestene 

Taushetsplikt 

Undervisning

Marte B. Lien
marte.lien@bfr.oslo.kommune.no

Mobil 940 26 408

Oslo kommune
Bydel Frogner
Helse, barn og unge
Skolehelsetjenesten ved Oslo Handelsgymnasium

Tilbud om meningokokkvaksine

Helsestasjon for ungdom (HFU) 

Helsestasjon for gutter (HFG) 
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Hvordan jobber vi med tilrettelegging på OHG

Universelle tiltak kan være: rammene for
timen, elevene vet hva de skal gjøre, 
forventningene er tydelige, læringsmiljø:
gruppa er "trygg", det jobbes aktiv med
positive relasjoner
Særskilte tiltak kan være:  
begrepsforklaringer, ekstra hensyn 
til plassering i klasserommet,
høytlesning, m.m reduksjon av
mengde, tilrettelagt  kroppsøving
Spesialundervisning: bruk av ekstra 
ressurser, reduksjon i innhold (
fjerner  mål fra læreplanen, eller
reduksjon i mengde). Organisatorisk
– opplæringen gis i mindre gruppe
eller  1:1.
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Lurer du på om barnet ditt får det hen trenger?

Hadde barnet ditt ekstra hjelp på ungdomsskolen som ikke
fremkommer i papirer fra ungdomsskolen?

Lurer du på om barnet ditt har behov som skulle vært kartlagt
mer?

Lurer du på om barnet ditt har krav på særskilt
tilrettelegging eller spesialundervisning?

Ta kontakt med Lina Jagels (rådgiver Vg1ST) eller Linda Meum
Skåra (rådgiver tilrettelegging)

Lina: 413 11 077

Linda: 922 90 419
24.08.2022 26
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Våre andre samarbeidspartnere

Pedagogisk -psykologisk tjeneste (fast på skolen)

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet: minoritetsrådgiver på skolen

Oppfølgingstjenesten i ulike bydeler

Politi og kriminalitetsforebyggende nettverk (Salto)

Barnevernstjenesten

Bydel Frogner: Enhet for helse, barn og unge.

Ruskonsulent, familieveileder, uteseksjonen.

Helsesykepleier Siv!
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Skole- hjem samarbeid
- hva trenger vi av dere?

Dere kjenner barna deres best. Vil være så godt rustet som vi kan til å 
møtes deres behov, i og utenfor klasserommet. Åpenhet gir mer rom for  
tilpasninger. Vi har taushetsplikt!

Digital kommunikasjon gjør samarbeid lettere: skolemelding, ITS, VIS. Følg 
med, dette er info rett i lomma.

Gi tid! Snakk med barna deres og still spørsmål, også om deres sosiale liv på 
skolen. Hvordan er de til å inkludere andre?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis dere har bekymringer. Vi trenger 
dere med på laget for eleven!
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Følg skolen på sosiale medier!

Facebook: Oslo Handelsgymnasium

Instagram - ohgvgs
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Spørsmål før vi går til klassene
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Klasse Rom Kontaktlærere

1STA 100 Kristi Svidal og Erik Aukner

1STB 101 Julie Legernes og Preben F. Brynemo

1STC 102 Ingrid Beate Halvorsen og Magnus S. Tveit

1STD 103 Marta Harestad og Espen S. Erdahl

1STE 104 Veronika K. Harde og Vemund B. Eide

1STF 105 Ida H. Landsverk og Henrik K. Garnvik

1STG 106 Merethe Echholt og Ottar Dahl

1STH 107 Anne Thelle og Steinar H. Møkkelgjerd

1STI 108 Kristin A. Larssen og Emilie Teichroeb

1SRA 109 Synne V. Breien og Fredrik Nielsen

1FGYA 308 Marianne Mørkedal

1FGYB 309 Elisiv Gregersen


