
ENGELSK SOM FELLESFAG OG PROGRAMFAG 

Engelsk er et språk som i større 

og større grad preger 

internasjonalisering. 

Forelesninger på BI og 

Blindern gis nå ofte på engelsk, 

og i en globalisert verden hvor 

nettverk bygges og språk blir 

viktigere og viktigere, har 

engelsk befestet sin posisjon 

som det ledende 

verdensspråket. 
 

Selv om stort sett alle 

nordmenn kan gjøre seg 

forstått på engelsk, er det viktig 

å lære seg språklige nyanser, 

terminologi, historie, 

samfunnsforhold og ikke minst 

idiomatiske uttrykk. Alt dette 

får man trening i ved å ha engelsk som fag på skolen. 
 

Engelsk ved OHG 
Engelsk er et fellesfag på Vg1, med 5 timer per uke der standpunktkarakteren består av en sammenslåing av 

muntlig og skriftlig vurdering. Man kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen på. 

http://www.udir.no/kl06/ENG4-01 .De som velger å gå videre med engelsk på Vg2, vil da ha faget 

Internasjonal engelsk. Dette er også et 5-timerskurs, men her får man både en muntlig og en skriftlig 

karakter. Man kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen. 

På vg3 kan man så velge programfagene Samfunnsfaglig engelsk eller Litteratur og kultur. De siste årene har 

vi dessverre ikke hatt nok søkere til litteraturkurset, men vi håper dette vil endre seg kommende skoleår. 

Begge programfagene er 5-timerskurs, men her får man både en muntlig og en skriftlig karakter. Man kan bli 

trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen. http://www.udir.no/kl06/ENG1-

03/Kompetansemaal?arst=1858830316&kmsn=-915046718 
 

Oslo Handelsgymnasium har en engelskseksjon som samarbeider tett for å gi elevene best mulig 

undervisning. Det er et satsningsområde at vi har så lik vurderingspraksis som mulig, og dette er et tema på 

så vel seksjonsmøter som i vårt daglige virke. 
 

I uke 42 og uke 10 har skolen 

såkalte reiseuker, og de siste 

årene har det blitt arrangert 

turer til for eksempel Dublin, 

Edinburgh, San Francisco, 

York og Washington D.C. 

Dette er turer som er 

møysommelig planlagt og som 

i så stor grad som mulig er 

knyttet opp mot 

kompetansemål i de ulike 

kursene. 

 

 

Velg engelsk, da vel! 
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