
Velkommen til 
klasse ….

Foreldremøte Vg1 
onsdag 20. august



Klassen

Klassevis info

Kjønnsfordeling

Avgiverskoler? 

Annet? 
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Timeplan
Skoledagen starter 0830 (1. økt) og avsluttes 1545 (4. økt)

Tirsdager er det samarbeidsøkt (1220-1350) og skoledagen avsluttes 1425.

Leksehjelp (realfag) på tirsdager etter 3. økt

Onsdager er det fagdager (0830-1245). Ca hver 5. onsdag har klassen 
studiedag

Vi viser timeplanen i VIS (forklart fagdager, delingstimer naturfag etc). 
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Fokus på å bygge klassemiljø 

Lærerstyrte aktiviteter

Bli-kjent øvelser i klassen

Makkerskapsprogram

Oppfordrer sterkt til å bli kjent med nye elever

Fokus på å inkludere hele klassen

Skogstur med hele klassen i uke 35/36. 
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Praktisk informasjon

Skoleplattform Oslo
• Skolens hjemmeside
• Bruk ID-porten for å logge inn
• It's Learning (timeplan, lekser, 

karakterer)
• Visma (app og Skoleplattformen)
• Skolemelding Osloskolen (app) 

og melding på skoleplattformen 
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Klasselister 
i Skolemelding og Portalen

Klasselister vil vises for foresatte og kontaktlærere i 
Skolemeldings-app

Klasselistene gjør det lettere for foresatte å komme 
i kontakt med hverandre.

Foresatte må si ja til at kontaktinformasjonen skal 
bli synlig i klasselisten (Se Innstillinger i 
Skolemeldingsappen)
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Aktivitetsplan og prøveplan

Aktivitetsplan for skolen hvor bl.a. alle arrangementer og datoer for 
heldagsprøver er lagt inn.  

Ligger tilgjengelig på skolens hjemmeside 

Prøveplan for Vg1 hvor prøver for matematikk og fremmedspråk er 
bestemt.

Klassens faglærere avtaler når klassen skal ha prøver slik at det ikke blir for 
mange prøver i samme uke. 
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Avsluttende fag etter Vg1 

Engelsk (en karakter, skriftlig/muntlig)
• Kan trekkes ut til muntlig eller skriftlig eksamen

Geografi
• Kan trekkes ut til muntlig eksamen

Samfunnskunnskap
• Kan trekkes ut til muntlig eksamen

Naturfag
• Kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen

Matematikk (1P eller 1T)
• Kan trekkes ut til muntlig eller skriftlig eksamen
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Fag som fortsetter på Vg2

Norsk

Kroppsøving

Fremmedspråk
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Fagfornyelsen

Tverrfaglige prosjekter: 
Demokrati og medborgerskap: uke 36-38
• Folkehelse og livsmestring: uke 45-47
• Bærekraftig utvikling: uke 12-14
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Fokus på dannelse - orden og atferd står 
sentralt

Reiser oss når timen starter 

Ordenskarakter 
• forsentkomming – punktlighet
• udokumentert fravær 
• arbeidsinnsats – møte forberedt
• ha med læremidler

Atferd 
• oppførsel overfor medelever, lærere og andre
• omtanke og respekt for andre
• ureglementert bruk av PC eller mobiltelefon 
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Høyt fokus på tilstedeværelse 
Meld fravær direkte i Visma eller gi beskjed fortløpende til kontaktlærer på 
mail eller via Skolemeldingsapp. 

Det er foreløpig ikke nødvendig med legeerklæring

Elevene gir beskjed til kontaktlærer hvis de blir syke og går hjem i løpet av 
dagen

Fravær fra vurderingssituasjon: gi beskjed til faglærer senest samme dag 
(med kopi til kontaktlærer). 

Skolen oppfordrer sterkt til ikke å legge feriereiser osv. på skoledager

Fravær for hvert skoleår blir ført på vitnemålet

Viktig at ikke fraværsgrensen blir en "legitim grense" og 
"avspaseringsmulighet" – hilsen rektor 
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Kommende foreldremøte

Digitalt R-team
19. oktober

Foreldremøte på skolen
2. desember
Dette møtet vil dreie seg om fagvalg. 
Her vil det bli anledning til å treffe faglærerne
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